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الله افتخاری:

نارضایتیاصالحطلبان
ازفراکسیونامید
فرارروبهجلواست

 انتظار می رود همه جریان ها و گروه های سیاسی ایده 
خ��ود را برای مجلس یازدهم ارائه کنند تا مردم ایده  و 
برنامه گروه ها را مورد بررس��ی قرار دهند. درباره علت 
نارضایتی برخی اصالح طلبان از عملکرد فراکس��یون 

امید، اظهار داشت...

سیدمصطفی میرسلیم :

اصالحطلباندنبالبدنام
کردندیگرانبرایپوشاندن

ضعفهایخودهستند
نگاهی به صحنه سیاس��ی کش��ور حکایت از ضعف 
و ناامی��دی اصالح طلبان دارد. گوی��ی آنها برای توجیه 

شکست از هم اکنون دست به کار شدند.
با وجودی که هنوز ثبت نام نامزدها ش��روع نشده اما 

شاهد آن هستیم...

فاطمه رهبر:

سیاستاعتمادبهغرب
هیچدستاوردیبرای

ایراننداشتهاست

حسن غفوری فرد :

آمریکاوسعودیها
پشتپردهحوادثعراق

هستند

محمد کرمی راد:

محورمقاومت
قطبیمهمبرابر

قدرتآمریکاشدهاست

هشدار دبیرکل حزب موتلفه اسالمی به رئیس جمهور:

سخنانمغایربااصولقانوناساسیروحانی
برایشآسیبآوراست

عاقبت
تصمیم
رانتساز
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اول  توصی�ه ی 
اینکه به هیچ وجه 
نگذارید س�پاه پیر 
و محافظه کار بش�ود؛ س�پاه نبایس�تی 
پیر بش�ود. منظور، پیر ش�دِن به معنای 
آدمه�ای پیر نیس�ت؛ آن البّته بی تأثیر 

نیست -]در مورد[ جوان گرایی که حاال 
خواهم گفت- اّما مقصود، روحّیه است، 
روحّیه ی جواِن سپاه بایستی باقی بماند 
و میشود؛ میتوان سازمانی را فرض کرد 
که ب�ا کمک الهی، ب�ا هدای�ت الهی، با 
شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسد 

و همیشه جوان باشد.
 امام خامنه ای 98/7/10

در ش��رایط کنونی ک��ه در آس��تانه بلوغ 
انق��الب و به تعبیر مق��ام معظم رهبری)دام 
ظله العالی( دوران عمق یابی انقالب اسالمی 
است، تقابل دنیای استکبار با نظام جمهوری 
اسالمی ایران به قدرتی نامتقارن تبدیل شده 
که ایش��ان این نوع مقابله را به جنگ احزاب 

تشبیه می نمایند.
اصلی تری��ن حربه این جبهه، که ریش��ه 
تمامی مشکالت کش��ور در آن نهفته است، 
نفوذ فکری و سیاس��ی اس��ت ک��ه تغییر در 
باورها و رفتارهای انقالبی مرم و مسئوالن را 
هدف قرار داده اس��ت، از این رو مقام معظم 
رهبری در س��الیان اخی��ر "گفتمان انقالبی 
گری" را وارد ادبیات سیاس��ی کشور نموده 
و تنها راه عالج مش��کالت و فت��ح قله های 
پیروزی را داش��تنن روحیه انقالبی گری می 

دانند.
با توجه به تجارب چهل س��اله انقالب به 

نظر می رس��د آنچ��ه در نقط��ه مقابل تفکر 
انقالبی ق��رار دارد، داش��تن روحیه محافظه 
کاری اس��ت ک��ه در بیان��ات مق��ام معظ��م 
رهبری)مدظله العالی( درجمع دانشجویان از 
آن به عنوان قتلگاه انقالب تعبیر شده است.

مقام معظ��م رهبری)مدظل��ه العالی( در 

توصی��ف ویژگ��ی انس��ان محافظ��ه کار می 
فرماین��د: "محافظه کار طرفدار وضع موجود 
است و از هرتحولی بیمناک است و هر تغییر 
و تحولی را برنمی تابد و از تحول و دگرگونی 
می ترس��د، ام��ا عقالنیت این طور نیس��ت 
محاس��به عقالنی گاهی اوقات خودش منشا 
تح��والت عظیمی می ش��ود، مانن��د انقالب 
عظیم اس��المی که ناش��ی از ی��ک عقالنیت 

بود".
مهمترین مش��کل انقالبی گری آن است 
ک��ه با گذش��ت زم��ان عده ای ب��رای حفظ 
موقعیت و مقام به عقبه خود پشت پا بزنند و 
از پافشاری بر اصول و آرمانها خجالت بکشند 

و در بی��ان مواضع انقالبی خ��ود لکنت زبان 
داش��ته باش��ند و این همان روحیه محافظه 

کاری است.
محافظه کاری آفتی است که اگر به تاریخ 
صدر اس��الم نگاه بیندازی��م خواهیم دید که 
اگ��ر محافظه کاری مردم و مخصوصاً خواص 

نبود، جریانات تلخ بعد از پیامبر)ص( و حتی 
عاشورا پیش نمی آمد.

متأس��فانه اف��رادی هس��تند ک��ه دیروز 
انقالب��ی بودن��د ولی حاال م��ی گویند مبادا 
حرف��ی بزنید که دنیا در برابر ش��ما موضع 
بگی��رد و یا می گویند عاقالن��ه رفتار کنید، 
م��ا باید حقای��ق را بپذیریم! چ��را با آمریکا 

مذاکره نداش��ته باش��یم؟
محافظه کاری را می توان به س��ازش نیز 
تعبی��ر کرد که در بیانات مقام معظم رهبری 

هزینه آن بیشتر از هزینه مقاومت است.
ای��ن هم��ان روحی��ه ای اس��ت ک��ه در 
سیاس��تمداران فعلی کشور نیز مشاهده می 
ش��ود ولی این روحیه نه تنها نتوانس��ت گره 
ای از مشکالت کشور باز کند بلکه نابسامانی 
اقتص��ادی و معیش��تی را نیز تش��دید کرده 

است.
در مقابل ای��ن نوع روحیه، روحیه انقالبی 
گ��ری ایجاب می کند عالوه بر پافش��اری بر 
اصول مسلم انقالب، هر کجا که احساس شود 
آرمان های��ی که حاصل و ثمره خون هزاران 
ش��هید اس��ت مورد خدش��ه قرار می گیرد، 
س��اکت ننش��ینیم و در تبیین دستاوردهای 
انقالب پیش��قدم باشیم و این همان رسالتی 
اس��ت که امروز بر دوش وف��اداران به نظام و 

انقالب سنگینی می کند.

آفتمحافظهکاری
سرمقاله

حمیدرضا ترقی

سازش  به  توان  می  را  کاری  محافظه 
نیز تعبیر کرد که در بیانات مقام معظم 
هزینه  از  بیشتر  آن  هزینه  رهبری 
ای  روحیه  همان  این  و  است  مقاومت 
است که در سیاستمداران فعلی کشور 
نیز مشاهده می شود ولی این روحیه 
از مشکالت  ای  گره  نتوانست  تنها  نه 
کشور باز کند بلکه نابسامانی اقتصادی 

و معیشتی را نیز تشدید کرده است



3
دو شنبه

6 آبان  1398 
29صفر  1441    

شماره 1085  

بادامچی�ان گفت: رئی�س جمهور مواضع خود درباره ش�ورای 
نگهبان را اصالح کند.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، اسداهلل بادامچیان در 
پایان نشس��ت دبیران حزب موتلفه، گفت: رئیس جمهور اخیراً سخنانی 
گفته اس��ت که با موازین و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مغای��رت دارد و چنانچه تصیح��ح نکند عواقب قانونی آن برای ایش��ان 

آسیب آور است.
وی تاکی��د کرد: رئیس جمهور طبق قوانی��ن نظام در یک انتخابات با 
نظارت قانونی شورای محترم نگهبان و با رعایت قوانین و ضوابط و مقررات 
رسمی انتخاب می شود و با تنفیذ رهبر معظم انقالب اسالمی بطور قانونی 
ریاس��ت قوه مجریه را بعهده می گیرد و س��وگند یاد می کند که حافظ 

قانون اساسی باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: مواضع ایشان باید تحکیم کننده 
مواضع قانون و حکومت قانون و خواست مردم باشد. تضعیف قانون اساسی 
و نهاد مهم پاس��دار ش��رع و قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان، 

ریاست جمهوری را از مشروعیت قانونی و شرعی بی بهره می سازد.
بادامچیان گفت: در همه کشورها عقل و منطق و مصالح هر کشور و 
نظام ایجاب می کند که کس��انی که در انتخابات ها شرکت می کنند از 
ضوابط قانونی و نظارت یک نهاد بر انتخابات جهت حفظ حقوق همگان 
بهره مند شوند و هرج و مرج و زمینه برای سوء استفاده دشمنان و خائنین 

چهره پوشیده فراهم نشود.
وی ادامه داد: این نوع نظارت در همه جای دنیا اس��تطالعی نیس��ت 

استصوابی است واال نظارت بی ثمر است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: این نظارت تاکنون موجب 
راهیابی همه نوع تفکر و س��لیقه ای که در چارچوب قانون اساس��ی بوده 
است در مجالس ۱۰ دوره و در انتخابات های ریاست جمهوری شده است 
که غیر قابل انکار اس��ت. در همه این انتخابات ها ملت پیروز بوده است 
زیرا ملت در انتخابات شرکت کرده و نظام به آن کس یا کسانی که رای 

اکثریت مردم را آورده اند به عنوان مسئول احترام گذاشته است.
وی افزود: متهم کردن شورای محترم نگهبان شیوه همیشگی رسانه 
های بیگانه و عوامل نفوذی و انحصار طلبی است که می خواهند امثال بنی 
صدرها و مدنی ها به باالترین موقعیت های نظام آزاد و مستقل جمهوری 

اسالمی ایران راه یابند.
بادامچیان افزود: اگر در انتخابات مجلس اول بنی صدری ها و لیبرال ها 
و منافقین و حتی کمونیس��ت ها و توده ای ها کوشیدند که مجلس اول 

انقالب اس��المی از اینگونه عناصر تشکیل ش��ود تا استکبار غرب دوباره 
به ایران برگردد همت بلند روحانیت مبارز و حزب جمهوری اس��المی با 
دبیرکلی شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی و همه نیروهای انقالب در 

یک ائتالف بزرگ، آن نقشه را خنثی کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: اینکه امروز نظام در اقتدار 
و عزت با حکمت و مصلحت در جهان جایگاه شایس��ته ای یافته اس��ت 
جایی برای آن نیست که سخن از راهی که منافقین همدست آمریکا یا 
لیبرال های سازش��کار با غرب یا ملی گرایان غیر اسالمی که علیه قانون 

اسالمی قصاص به آشوب و فتنه برخاستند، گفته می شود.
وی گفت: انتظار ما این اس��ت که ریاس��ت جمه��وری موضع خود را 

منطبق با قانون اساسی و رهنمودهای امام خمینی اصالح کند.
بادامچی��ان تاکی��د کرد: رئیس جمه��ور در پایان دوره دوم ریاس��ت 
جمهوری خود در حل مشکالت مردم از تورم و گرانی و بیکاری و تعطیل 
شدن برخی کارخانه ها اقدام کند زیرا اینگونه مواضع متاسفانه تلقی به 

فرافکنی می شود و نارضایتی ملت را بدنبال دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: حمله به نفکش ایرانی یک توطئه 
اس��ت. دولت باید در خنثی س��ازی این توطیه بر اساس عزت، حکمت، 
مصلحت از ش��جاع مردان نیروهای مس��لح ایران اس��المی بهره گیرد و 

توطئه گران را ادب کند.
وی درباره اوضاع رئیس جمهوری آمریکا گفت: وی چاره ای جز عقب 
نش��ینی از کشورهایی که سیاس��ت غلط و استکباری روسای جمهوری 
قبلی آمریکا، آمریکا را به ورشکستگی ۲۲ تریلیون دالری و رسوایی بین 
المللی کشانده ندارد و بهتر است سایر نقاط اشغال شده توسط نیروهای 

آمریکایی را نیز ترک کند.
بادامچیان به دولت ترکیه تذکر داد که تجربه تلخ دخالت س��وریه را 
تکرار نکند و در سرکوب تروریست ها به دولت قانونی سوریه یاری دهد.

دبیرکل موتلفه اس��المی با تبریک راهپیمایی عظیم و پرش��کوه تر 
از س��الهای قبل در اربعین حس��ینی برای راهپیمای��ان قبولی جهاد 
و طاع��ات و عبادات و خدمات و زی��ارت و دعاهای آنان را از خداوند 

خواستار شد.
وی گفت: این حرکت که اتفاقی پر برکت و برخاسته از وحدت آرمانی 
و ارزشی ملتهای بزرگ اسالمی به ویژه عراق و ایران است استمرار پیروزی 
خون بر شمشیر است که امام آن را در محرم در سال۱۳۴۲ و سپس در 
عاش��ورای ۱۳۵۷ مطرح کرد و امید که این محرم پیروزی آور مسلمانان 

جهان در یمن و فلسطین و کشمیر و همه کشورها باشد.

هشدار دبیرکل حزب موتلفه اسالمی به رئیس جمهور:

سخنانمغایربااصولقانوناساسیروحانی
برایشآسیبآوراست
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دولت محترم در 
مصوبه ۹۷/۱/۲۹ به 
اس��تناد اصل ۱۳۸ 
قانون اساسی و تبصره  ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر 
اساس هر دالر معادل ۴۲۰۰ تومان کرده است.

ای��ن مصوبه به دالیل زی��ادی  یک تصمیم 
نادرس��ت در اقتصاد کش��ور بوده که منجر به 
کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش مالی و پولی 
و نیز رانت عظیمی به نفع قاچاقچیان ارز و کاال 
شده است، رهبری از آن به عنوان یک »خطای 
ب��زرگ« و »بی تدبیری« یاد کرده ان��د و  آن را 

مستحق »پیگرد قانونی« دانستند.
اصل ۱۳۸ قانون اساس��ی رئیس مجلس را 
موظف کرده اس��ت در م��ورد تصویب نامه های 
دول��ت اظهارنظ��ر کن��د و اگ��ر آن را خ��الف 
قان��ون یافت با ذکر دلیل ب��رای تجدیدنظر به 
هیئت وزیران بفرس��تد. این مصوب��ه در همان 
روز تصویب، ابالغ ش��ده و همچنان که در متن 
مصوبه آمده تعیی��ن نرخ ارز همان روز به همه 
دستگاه ها ابالغ شده اس��ت. درباره این مصوبه 

مالحظات زیر قابل تأمل است.
۱- تعیین ن��رخ مرجع ارز ب��ا مکانیزم های 
قانونی ک��ه در قانون پول��ی و بانکی مربوط به 
ش��ورای پول و اعتبار و نیز طی فرآیندی است 
که به همراه بودجه هر سال به تصویب مجلس 

می رسد.
مصوبه دولت هیچ ی��ک از این  فرآیندها را 
طی نکرده اس��ت و برخ��الف مصوبه مجلس و 
ش��ورای نگهبان اقدام به تعیین نرخ مرجع ارز 
کرده است. چرا جنابعالی این نقض اصل ۱۳۸ 
و نیز قوانین ع��ادی مترتب بر این مصوبه را به 
دولت متذکر نش��دید و جل��وی مصوبه خالف 

قانون را نگرفتید.
۲- چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب هیچ 
دولتی تعیین نرخ مرج��ع ارز با نادیده گرفتن 
مسئولیت های قانونی بانک مرکزی مستند به 
قانون مبارزه با قاچاق ارز و کاال نکرده است. در 
همین قانون هم، به دولت چنین اجازه ای داده 
نشده اس��ت. آنچه در این قانون آمده مدیریت 
و س��اماندهی بازار ارز اس��ت نه تعیین نرخ ارز، 
چگونه اس��ت که با این مصوب��ه خالف قانون 

توسط شما مخالفت نشده است.
۳- دولت وف��ق اصل ۱۳۸ ابتدا به س��اکن 
نمی تواند قانون گذاری کند. آنچه در اصل ۱۳۸ 
آمده است اختیارات دولت در تدوین آیین نامه 
اجرای��ی قوانین، انجام وظای��ف اداری و تأمین 
اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری است. 
تصویب نامه مورخه ۹۷/۱/۲۲ از جنس هیچ کدام  

از اینها نیست.
ابتدا به ساکن اقدام به قانون گذاری در مورد 
یک امر کلیدی در حوزه مس��ائل پولی و مالی 
کشور کرده است که فرآیند قانون آن در شورای 
پول و اعتبار، وظای��ف وزارت اقتصاد و دارایی، 
تصوی��ب بودجه در دولت و مجلس و ش��ورای 

نگهبان دقیقا تعریف شده است.

مصوب��ه دولت هیچ کدام از این مس��یرهای 
قانونی را طی نکرده اس��ت. آی��ا دولت ابتدا به 
س��اکن می تواند قانون گذاری کند پس مجلس 

چه کاره است؟
۴- هیئ��ت تطبی��ق قوانی��ن متش��کل از 
کارشناسان مالی، حقوقی و نیز صاحب نظر در 
حوزه های مختلف وظیفه دارند رئیس مجلس 
را در اجرای��ی کردن اص��ل ۱۳۸ یاری کنند و 
رئیس مجلس براس��اس نظر آنها اق��دام به رد 
یا قب��ول مصوبات دولت می کن��د. نظر هیئت 
تطبیق در مورد ای��ن مصوبه خالف قانون چه 
بوده است؟ اگر نظری نداده است چرا؟ اگر داده 
اس��ت حداقل دیدگاه های اعض��ای آن را برای 
کس��انی که می خواهند ای��ن »خطای بزرگ«  
و »بی تدبی��ری« را براس��اس فرمان رهبری در 

دستگاه قضا پیگیری کنند منتشر کنید.
۵- این مصوب��ه در همان روز تصویب؛ ابالغ 
و اجرا ش��ده است و توس��ط معاون اول با آب و 
تاب از رس��انه ملی اعالم و آث��ار خود را در بازار 
ارز و طال گذاش��ته اس��ت. چرا دولت  زمانی را  
برای اظهارنظر رئیس مجلس و اعمال اصل ۱۳۸ 

قانون اساسی در نظر نگرفته است.
آیا توافقی در این باره بوده است؟

۶- در شورای پول و اعتبار  ۲ نفر از نمایندگان 
مجلس از کمیس��یون های اقتصادی و برنامه و 
بودجه و محاس��بات حضور دارند. آیا ریاس��ت 
محترم مجلس گزارش��ی از آنها در باب تعیین 
قیمت ارز مرجع گرفته اس��ت و علت اختالف 
مصوبه دولت با این ش��ورا را پیگیری کرده که 

بااجرای مصوبه دولت موافقت کرده است.
۷- هیئت رئیسه برای برخورد با این »خطای 
بزرگ« و »بی تدبیری« از باب نظارت بر کارکرد 

دولت چه کرده است؟
آیا تولید رانت ۱۲۰ ه��زار میلیارد تومانی 
ب��رای قاچاقچی��ان کاال، ارز و ط��ال و کاهش 
ارزش پ��ول ملی وظیفه ای ب��رای نمایندگان 
ملت بار نمی کند. ای��ن وظیفه در کدام نطق 

جنابعال��ی و دیگ��ر نمایندگان ظه��ور و بروز 
داشته است؟

۸- دیوان محاس��بات به عن��وان اصلی ترین 
نگهب��ان بیت المال به موجب م��اده یک قانون 
خود و نیز در مورد تصمیم نادرست و غیرقانونی 
مصوبه  ۹۷/۱/۲۲ وفق وظایف ذاتی خود در بند 
»ه�« ماده ۲۳ همچنین اعمال ماده ۲۴ قانون 

دیوان محاسبات تاکنون چه کرده است؟
آی��ا این بی تدبیری و خط��ای بزرگ را مورد 

پیگرد قانونی قرار داده است.
بند »ه�« ماده ۲۳ قانون دیوان محاس��بات 
می گوید؛ اگر مسئولی با تصمیم نادرست باعث 
ات��الف و یا تضییع بیت المال ش��ود باید دیوان 
ب��ه آن رس��یدگی کند. ماده ۲۴ قان��ون دیوان 
محاسبات می گوید؛ تخلفاتی که ناشی از دستور 
رئیس جمهور باشد و اثر مالی داشته باشد، عالوه 
بر جبران ضرر، گزارش الزم حسب مورد جهت 
اس��تحضار و اخذ تصمیم توسط دیوان باید به 

مجلس داده شود.
چرا جنابعالی و مجلس و دیوان محاس��بات 
چش��م خود را بر تصمیم نادرست و غیرقانونی 
رئیس جمهور در تعیین نرخ مرجع ارز بسته اید 
و وظایف نظارتی مجلس را در این مورد تعطیل 

کرده اید.
تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس جمهور 
منج��ر به این ش��ده که  عده ای نوکیس��ه یک 
ش��به به درآمده��ای میلیاردی برس��ند بدون 
اینکه مالیاتی بدهند، ثروت نجومی آنها منجر 
به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید 
مردم و تورم باالی ۴۵ درصد طی دو سال اخیر 
شده است. در حقیقت رانت و غارتی که صورت 
گرفته است از جیب مردم محروم و مستضعف 
بوده و هزین��ه آن را مردم پرداخت کرده اند. آیا  
ریاست محترم و نمایندگان مجلس نمی خواهند 
از اختیارات خود برای جلوگیری از تصمیمات 
نادرس��ت و غیرقانونی و خالف قانون اساس��ی 

استفاده کنند.

عاقبتتصمیمرانتساز
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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ی��ک روز رویم به مغازه و پش��تم به بازار بود 
و داشتم فرش ها را شماره مي کردم، دیدم یکي 
زد به پشتم. برگشتم دیدم شهید اسالمي است. 
پنج دقیقه نشد که گفت: »حاجي! مي خواهم امضایت را بگذارم براي ختم 
حاج آقا مصطفي)۱( . بگذارم یا نه؟« یک لحظه برگش��تم، نگاهش کردم 
و پرس��یدم: »تا کجا؟« گفت: »تا اعدام«. بالفاصله گفتم: »وکیلي!« پنج 
دقیقه هم طول نکش��ید که این ح��رف را زد و تأییدیه را گرفت و رفت! 
پیگیر هم بود. شب او را دیدم و پرسیدم: »چه شد؟« جواب داد: »پنجاه تا 
امضا گرفتم«. حاال شما ببینید این چقدر نیرو و تالش مي خواست که در 
آن بحبوحه درگیري ها بتواني با این سرعت ۵۰ تا امضا جمع کني. بعد هم 
ختم را گذاشتیم مسجد ارک. قرار بود آقاي ناطق سخنراني کند. فرداي 
هم��ان روز اعالمیه را با ۵۰ تا امضا توي روزنامه ها چاپ کردیم. دورتادور 
مس��جد پر از کماندو بود و مردم هم مي آمدند و گوششان بدهکار رژیم 
نبود. ماها هم دور مسجد دور مي زدیم. حاج مهدي عراقي بود، همه برادرها 
بودند. خود شهید اسالمي مي رفت باال، مي آمد پایین. دوروبر مسجد بودیم 
که کماندوها ریختند. شیخ حسن روحاني به جاي ناطق رفت منبر. او را 

هم از منبر کشیدند پایین و خالصه مجلس را ریختند به هم.
از فردا س��اواکي ها ریختند توي بازار. هفت هشت نفر بودیم که اولین 
صندوق قرض الحسنه را در مس��جد لرزاده تأسیس کردیم. خدا رحمت 
کند حاج آقا تقي خاموش��ي را که همیشه سخنراني مي کرد و خیلي هم 
قش��نگ حرف مي زد. با ایش��ان صندوق »اندوخته جاوی��د« را زدیم که 
دومین صندوقي بود که در بازار زدیم. من توي صندوق نشسته بودم که 
یک وقت دیدم اخوي من، خدا رحمت کند حاج مّمد، پریشان و سراسیمه 
دارد م��ي دود به طرف صندوق. آمد و گفت: »حاجي! آبرویمان مي رود«. 
گفتم: »نترس! آبرویمان نمي رود«. گفت: »ساواکي ها آمدند. در صندوق 
را ببندید«. آمدم توي بازار و دیدم ساواکي وول مي زند. ما هم از همه جا 
بي خبر و نمي دانیم چه هست، چه نیست. آمدم دم حجره و دیدم جوانکي 
سبیلو دارد با قفل مغازه من ور مي رود. پرسیدم: »داري چه کار مي کني؟« 
جواب داد: »آمده ام اینجا را ببندم«. گفتم: »امکان ندارد بتواني ببندي«. 
گفت: »مي بندم«. گفتم: »مگر از روي جنازه من رد ش��وي«. برگشت و 

نگاهم کرد و گفت: »عجب پررویي!«
ساواکي بود؟

مأموران ساواک توي بازار داشتند وول مي خوردند. گفت: »مي داني با 
کي داري حرف مي زني؟« س��رم را بردم بیخ گوشش و گفتم: »ساواک«. 
گفت: »عجب پرروست«. بلند شد و ایستاد و من دیدم روبروي مغازه ما 
یک نفر دارد با بي س��یم حرف مي زند. گفت: »چه مي گوید؟« این یکي 
جواب داد: »مي گوید مگر از روي جنازه من رد ش��وي«. پرس��ید: »چه 
مي خواهد؟« رئیس صنف ما خیلي هم با ما رفیق بود و بعد رفت شاهي 
و درباري ش��د و بعد هم حزب مردم و از این بس��اط ها و بعد هم ش��د 
نماینده مجلس. گفتم: »رئیس صنف را مي آورید، جلوي روي او هر کاري 

مي خواهید بکنید. او نباشد نمي گذارم مغازه  را ببندید«.
خالص��ه با بي س��یم زدند و گفتند مي گوید رئی��س صنف باید بیاید. 
باالخره او را از مجلس کشیدند و آوردند بازار. آمد و گفت: »چي شده آقاي 
رخ صفت؟« حاال ما دو سال است که با هم قهریم! گفتم: »از آقایان بپرس. 
مي خواهند در مغازه مرا ببندند. براي چي؟« گفت: »نه، نه، نه! حجره آقاي 
رخ صفت را کسي نباید ببندد. من اجازه نمي دهم کسي این کار را بکند« 
و دس��ت مرا گرفت و گفت: »بیا برویم«. توي راه گفتم: »آقاي صحرایي! 
من که مي دانم اینها در مغازه مرا مي بندند، اما اگر ببندند، تغّوط کرده اند 
به صنف«. از شّدت عصبانیت باال و پایین مي رفت. آمدیم توي حجره اش 
که پایین صندوق ما بود. رفتیم توي دفترش. با عصبانیت گفت: »مرا از 

مجلس کشیدي آوردي حاال به من فحش مي دهي و توهین مي کني؟«
گفتم: »من کي به ش��ما فحش دادم؟ فقط نظرم را به ش��ما گفتم«. 
خالصه در همین اثنا که جر و بحث مي کردیم، اخوي ما، حاج محّمد � خدا 
رحمتش کند � آمد و گفت: »حاجي! بستند«. گفتم: »ولش کن، ناراحت 

نباش، خدا بزرگ است«. 
خالصه مغازه ما را بس��تند و یک تابلو هم روي آن زدند و نوش��تند: 

»این مغازه به علت گران فروشي تا اطالع ثانوي تعطیل است«. مغازه ما 
را پلمب کردند.

ف��رداي آن روز آمدیم توي جریانات و دیدی��م ۱۴ تا مغازه را در بازار 
بسته اند. اولي مال اکبر پوراستاد بود � خدا رحمتش کند � توي صنف آهن 
بود و خیلي هم توي صنف خودش به او احترام مي گذاشتند. آخرها هم 

به مغازه ما و چند تاي دیگر رسیده بود.
مي خواستند در بازار اعمال نفوذ کنند و به قول خودشان تسمه از گرده 

اینهایي که امضا کرده بودند، بکشند.
توي روزنامه اعالمیه مجلس ختم چاپ کردیم و تمام امضاها هم پایین 
آن بود. امضاي پاي آن اعالمیه تا پاي اعدام بود. یواش��کي که کار نکرده 
بودیم. همه اش هم زیر سر آقاي اسالمي بود � خدا رحمتش کند � مي آمد 
و مي خندید و مي گفت: »بستند؟« مي گفتم: »بستند.« ما هم قالي هایمان 
را مي گذاشتیم بیرون و ۵۰، ۶۰ عدل هم توي دکان داشتم و مال خریدار 
هم بود. مي نشس��تم روي میله و از دم به شاه و وزیر و وکیل و هر کسي 
که دستم مي رس��ید، فحش مي دادم. یک روز یک ساواکي آمد و گفت: 
»به هر کسي مي خواهي فحش بده، به شاه فحش نده، کار دست خودت 
مي دهي« خالصه اینکه یک س��ال مغازه ما بس��ته بود. البته دو سه ماه 
بعدش پلمب ها را شکس��تم و جنس ها را از مغ��ازه تخلیه کردم و بردم 
گذاش��تم گمرک. رفتم با میناچي مش��ورت کردم، گفت: »برو پلمب را 
بش��کن، طوري نیست«. حسینیه ارش��اد بود و وکیل زبردستي هم بود. 

توي نهضت آزادي هم بود. شب اول رفتم پیش او و گفت: »فردا بیا«. فردا 
ش��ب رفتم سراغش، گفت: »یک وقت این کار را نکني. خطرناک است، 
کار دستت مي دهند. نکني ها! دیشب اشتباه کردم به تو گفتم برو پلمب 
را بش��کن«. گفتم: »باشد«. یکي دو ماه هم قضیه را ول کردیم. یک روز 
پنج ش��نبه خودم رفتم و پلمب را شکس��تم و مغازه را خالي خالي کردم 

مثل کف دست.
مغازه ما بسته بود تا اوایل ۵۷ تا خورد به اعتصاب سراسري و از اواسط 
۵۷ اعتصاب شرکت نفت شروع شد و مملکت رفت توي اعتصاب. سراسر 
مملکت شد اعتصاب. بعد هم که اعتصاب تمام شد، حضرت امام آمدند و 
شاه رفت و امام فرمودند:  »اعتصابیون بروند و مغازه هایشان را باز کنند«. 
هم��ه باز کردند، اخ��وي ما هم در مغازه ما را باز کردند؛ ما هم دیگر بازار 

نرفتیم که ببینیم چه خبر است رفتیم دنبال انقالب.
پی نوشت:

۱- ش��هید حاج س��ید مصطفی خمینی اول آب��ان ۱۳۵۶ به صورت 
مرموزی در نجف به ش��هادت رسید. مراس��م بزرگداشت وی در مسجد 
ارک تهران که به همت مبارزان مؤتلفه اسالمی برگزار شد، به نقطه آغازی 
برای تحرک مجدد انقالبیون بدل شد و این حادثه خشم فروخفته مردم 
در طول ۱۵ سال مبارزه را شعله ورتر ساخت. با شهادت حاج آقا مصطفی، 
نام خمینی که در خفقان سهمگین ستمشاهی جزو نام های ممنوعه بود، 
دوباره بر سر زبان ها آمد، با این تفاوت که پس از آن با پیشوند »امام« یاد 
می شد و از این تاریخ بود که چهلم های متوالی آتش انقالب را تا پیروزی 

بهمن ۵۷ شعله ور نگه داشت.

50امضاییکهجرقهانقالبشد
یادداشت شفاهی

سید اصغر رخ صفت
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به گزارش جماران، ابوالفضل توکلی بینا در نشستی به مناسبت سالروز 
ورود امام خمینی)س( به نوفل لوش��اتو در پژوهش��کده امام خمینی و 
انقالب اسالمی، با اشاره به رابطه حسنه بین شاه و صدام، گفت: به امام 
فشار آوردند که یا باید سکوت کنید و یا عراق را ترک کنید. حضرت امام 
در پاس��خ فرمودند اگر من فرودگاه به فرودگاه بروم هم این رژیم فس��اد 
پهلوی را  بر مال می کنم. آیت اهلل مهری که از ش��اگردان حضرت امام 
بودند؛ ویزای کویت را می گیرند. در مرز کویت از ورود امام جلوگیری می 
کنند. در عین حال وزیر معارف عراق می گوید اگر می خواهید برگردید 

مانعی ندارد. امام نمی پذیرد و از آنجا به بصره می روند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ادامه داد: فردای آن روز امام 
عزم رفتن به پاریس می کنند. در آن موقع، هرکس می توانس��ت بدون 
ویزا سه ماه در فرانسه اقامت داشته باشد. مرحوم دکتر حبیبی و یک عده 
برای اس��تقبال امام به فرودگاه می آیند. حضرت امام سه روز در حومه 
پاریس بودند. شاه به این دولت ها باج می داد که هوای او را داشته باشند. 
به او تلفن می کنند که آیت اهلل خمینی به اینجا آمده است. شاه چون از 
یک طرف می ترسید که امام به ایران بیاید و از طرف دیگر تزش این بود 
که آنجا یک کشور مسیحی است و امام نمی تواند کاری انجام دهد، می 

گوید من مخالفتی ندارم.
وی یادآور شد: آقایی به نام عسکری که در نوفل لوشاتو خانه ویالیی 
داش��ت، به امام پیش��نهاد می دهد که من حاضرم آن را در اختیار شما 
بگذارم. همه اعضای دفتر مخالفت می کنند و می گویند فاصله با پاریس 
زیاد اس��ت. خود امام می روند و موافقت می کنند. ما روز چهارم به آنها 
ملحق شدیم. من دو روز قبل به شهید عراقی زنگ زدم و گفتم افراد ضد 

انقالب دارند به پاریس می آیند. اینها ذهن امام را خراب می کنند.
توکلی بینا گفت: من بلیط پاریس گرفتم و در فرودگاه فرانسه پیاده 
ش��دم. پای برج ایفل هتلی بود؛ به آنجا رفتیم. در خیابان کشان دفتری 
به امام داده بودند. به آنجا زنگ زدم و آقای محمد هاشمی)برادر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی( گوش��ی را برداشت. گفت کجایی؟ گفتم من هتل 
ایفل هستم. گفت من با یک استیشن بچه ها را به نوفل لوشاتو می برم. ما 
به نوفل لوشاتو رسیدیم. یک ساختمان بود که یک اتاق بزرگ داشت. هر 
شب امام سخنرانی می کردند. ما یک گوشه نشستیم. دیدم یک نوجوان 

عمامه س��یاه آمد و گفت آقای توکلی شما اینجا چه کار می کنی؟ من 
گفتم شما را نمی شناسم. گفت من سیدحسین )نوه امام( هستم. با آقای 

عراقی پیش پدر من می آمدید.
وی افزود: امام دست من و مهدی عراقی را گرفت و گفت وسایلتان را 
بیاورید؛ اداره اینجا با شما دو نفر است. فرانسوی ها خیلی خدمت کردند؛ 
اما مثل گاو ۹ من ش��یرده شد. در آن روس��تا  ۴۰۰ ژاندارم خیمه زد و 
در سه شیفت از امام حفاظت می کردند. آن طرف خیابان یک اتاق ۵۰ 
مت��ری برای امام گرفته بودیم. گاهی ش��ب ها هم از من یا حاج مهدی 
اجازه می گرفتند و تا صبح دور آن نگهبانی می دادند. ش��اید مس��ئول 
امنیت پاریس ۱۸ ساعت آنجا بود. فقط رئیس جمهورها راه را می بندند. 

راه را می بستند تا امام رفت و آمد کند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار داشت: روزانه بین 
۳۰۰ تا ۴۰۰ خبرنگار در تردد بودند. ما ظهر و شب به آنها غذا می دادیم. 
آبگوشت درست می کردیم، سیب زمینی و تخم مرغ آب پز می کردیم. 
هرکس می آمد را غذا می دادیم. حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر غذا درست می 
کردیم. فرح دو جلد کتاب نوش��ته و در جلد دوم نوشته است نمی دانم 
در سیمای این مرد روحانی چه بود که کل دنیا را به خودش جلب کرد. 
وی تأکید کرد: بی ش��ک چهار ماهی که ام��ام در پاریس بود به کل 
دوران مب��ارزه می چربید. آن دوران بود ک��ه امام کل دنیا را به خودش 
جلب کرد. کالرک )دادس��تان اسبق آمریکا( وقت گرفت و به دیدن امام 
آمد. وقتی از اتاق بیرون  آمد من به محمد هاشمی گفتم او را نگه دارید. 
به او بگویید نظرت در مورد امام چیست؟ کمی فکر کرد و گفت این یک 

مرد استثنایی تاریخ است.
توکلی بینا در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه مرحوم ابراهیم یزدی 
در خاط��رات خود ادعا ک��رده که پاریس را او به امام پیش��نهاد داده، با 
تکذیب ادعای مرحوم ابراهیم یزدی مبنی بر پیشنهاد پاریس توسط او 
به امام، گفت: امام شب از مرز کویت به بصره می آیند. صبح که از خواب 
بیدار می شوند، خود امام به حاج احمد آقا می گویند که به پاریس می 
رویم. چون سه ماه آنجا بدون ویزا می توانستید اقامت کنید. آقای یزدی 

آنجا نبود.
وی در خصوص نقش روشنفکران دینی در پاریس اظهار داشت: اوال 

ابوالفضل توکلی بینا:

مانعسواستفاده»نهضتآزادیایران«
ازسخنانامامشدیم
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دکتر یزدی با خود دانش��جویان اروپا و آمریکا 
هم اصطکاک داش��ت. همان کس��انی که در 
حکومت ادعا داشتند، می گفتند در جلساتی 
که می گذاریم حق ندارید بحث سیاسی کنید. 
دکتر آیت، محمد هاش��می، ش��یخ االسالم و 
کس��انی که در سانفرانسیسکو بودند اختالفی 
داشتند و از من دعوت کردند که این اختالف 
را حل کنم. محمد آقا و شیخ االسالم گفتند تو 
باید دو سه روز پیش ما باشی و بعد هر جایی 
بگویی ما با تو هس��تیم. من دیدم حق با اینها 
بود. نهضت آزادی این اختالف را با این آقایان 
داش��تند. دکتر یزدی از م��ن دعوت کرد و به 

خاطر طوالنی بودن مسیر نرفتم.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
افزود: اینها کنار امام بودند و س��خنان امام را 
چاپ می کردند و زیر آن اسم »نهضت آزادی 
ایران« را می نوش��تند. وقتی ما رسیدیدم، به 
حاج احمد آقا گفتیم ناراحت نباش. ما هر شب 
مطال��ب را به نام امام چ��اپ می کردیم و این 

موضوع را از دست آنها گرفتیم.
وی در پاسخ به س��ؤالی در خصوص منشأ 
زاویه گرفتن نهضت آزادی با اعضای دفتر امام 
در نوفل لوش��اتو، تأکید کرد: این انحراف را از 
قبل داش��تند و نه اینک��ه بگوییم دفعتا اتفاق 
افت��اد. چند نفری بودند ک��ه برای تحصیالت 
به فرانس��ه رفتند و برگشتند. آدم های خوبی 
بودند؛ ولی یک نوع تفکر خاص از اول داشتند. 
مثال بازرگان تفکر خاص نزدیک به  اهل سنت 
داشت. سه س��ال به انقالب یکی از مشاورین 
کارتر ب��ه ایران می آید و بررس��ی می کند و 
می بیند که ش��اه دیگر محلی از اعراب ندارد. 
تفکر آنها این بود که یک ارتش قوی درس��ت 
کنند و نخس��ت وزیری که هم آمریکا را قبول 
داشته باش��د. بازرگان را انتخاب کردند. دکتر 
امینی جلسه می گذارد و می گوید شما دولت 

تشکیل دهید؛ شاه کنار  می رود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
ادامه داد: مهندس بازرگان آدم متدینی بود اما 
انقالب��ی نبود. او معتقد بود که ما بدون قدرت 
خارجی نمی توانیم کشور را اداره کنیم. وقتی 
انقالب پیروز ش��د مرحوم مطهری و بهشتی 
این گروه را معرفی کردند که اینها تشکیالت 
دارن��د. غربی ها دیدند »چون که صد آمد نود 
هم پیش ما است«. همین پیشنهادی که قبال 
داشتند این آدم بیاید، حاال آمده است. کشور 
سامان نداشت و شهربانی و ژاندارمری نداشتیم. 

حتی بعضی ها بلد نبودند اسلحه دست بگیرند 
و خودشان را از بین می بردند. حتی غربی ها 
م��ی گویند امام به ما ترفند زد. در آن اوضاع و 

احوال سخت همین افراد را انتخاب کرد.
وی در واکنش به نظریه سلطنت طلبان که 
می گویند انقالب س��ناریو غربی  ها است نیز 
اظهار داشت: با امینی جلسه گذاشتند و گفتند 
ش��ما دولت تش��کیل دهید و گام به گام جلو 
بروید، دولت و مجلس تشکیل دهید، نخست 
وزی��ر تعیین کنید. گام به گام را آنها در دهان 

اینها گذاشتند.
توکلی بینا در ادامه خاطرات خود از اقامت 
حضرت امام در فرانس��ه یادآور شد: اصال خط 
مش��ی امام این بود؛ یکی از صحبت های هر 
شبشان این بود که »ش��اه باید برود«. بعضی 
آدم های کم عمق که تا جلوی بینی ش��ان را 
هم نمی بینند، می گفتند سید چه می گوید؟ 
ولی امام مشی خودش را جلو می برد. فردای 
روزی که شاه فرار کرد، امام گفت هرکس می 
آید باید س��ه جمله را کتبی بنویسد. اول نفی 
رژیم سلطنتی، دوم تأیید مبارزات ملت ایران و 
سوم من چه کسی هستم و چه موضعی دارم. 
بازرگان گفت می خواهم با دوستانم مشورت 
کنم. امام راهش نداد. رئیس جبهه ملی)دکتر 
س��نجابی( آمد. گفتم باید این سه را بنویسید 
تا امام اجازه مالقات دهد. نوش��ت و امام اجازه 

مالقات داد.
وی در خصوص سفر امام از فرانسه به تهران 
نیز گفت: بعد از اینکه ش��اه رفت حضرت امام 

گفت من باید بین مردم بروم. سه هواپیما برنامه 
ریزی کرده بودند. امام هزینه خودش، اطرافیان 
و آقای عراقی را داد و به یک هواپیما مختصر 
شد. مرحوم عراقی گفت وقتی می خواستیم به 
ف��رودگاه برویم حاج احمد آقا یک جلیقه ضد 
گلوله تهیه کرده بود و خواس��ت که این را تن 
امام کنیم. مرحوم عراقی می گوید به امام گفتم 
یک عمر ما مقلد ش��ما بوده ایم و امروز ش��ما 
مقلد ما باشید. می خواهیم به فرودگاه برویم. ما 
نگران شما هستیم. می خواهیم لباس هایتان 
را درآورید و جلیقه ضد گلوله را بپوشید. امام 

جلیقه را پوشید.
توکل��ی بینا گفت: س��ه مرتب��ه بچه های 
نی��روی هوایی من را ب��ه آنجا بردند و کروکی 
برداشتند که امام می خواهد بیاید چه کارهایی 
بای��د انجام دهی��م. ما ۶۰ هزار نف��ر را در ۳۶ 
کیلومتر راه بس��یج کرده بودیم. وقتی امام به 
سالن فرودگاه آمد و سخنرانی کرد دیدیم انقدر 
جمعیت فشرده شده که امکان خروج نیست. 
من به ش��هید عراقی گفتم ام��ام را به پاویون 
دولت ببریم. یک بنز س��رمه ای با نزدیک ۶۰ 
افسر نیروی هوایی آنجا بود. امام دستش را به 
دستگیره در ماشین گرفت و گفت شما افسران 
شریف تا چه زمانی نشسته اید که بختیار شرف 
شما را ببرد؟ امام را از آنجا به بهشت زهرا)س( 
آوردیم؛ چون امام فرموده بودند اول می خواهم 
به بهشت زهرا)س( بروم و بعد در بیمارستان 
هزار تختخوابی به دیدار مجروحین بروم و بعد 

به مدرسه رفاه می روم.
وی در پاس��خ به سؤالی در خصوص ادعای 
برخی افراد مبنی بر جا به جا ش��دن ماشین 
امام در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: شبی که 
فردای آن امام می خواس��تند تشریف بیاورند، 
بحث بود که چه ماش��ینی ام��ام را ببرد و چه 
کسی راننده باشد. مسعود رجوی به آنجا آمد. 
صباغیان آنها را آورده بود. مسعود رجوی گفت 
من می خواهم بادیگارد امام ش��وم. ما هم آنها 
را قبول نداش��تیم و موافقت نکردیم. ما آنها را 
ریشه ای می ش��ناختیم که با ساواک سازش 
کرده بود. ستاد استقبال دوستان مؤتلفه بودند؛ 
آنها را راه نمی دادند. ماش��ین مشخص شد و 
یک شیشه ضد گلوله هم روی آن قرار دادیم. 

قرار شد رفیق دوست راننده باشد.
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با برشمردن سه سناریوی 
احتمالی درباره آینده وضعیت شمال سوریه در پی حمله ترکیه می گوید: 
به نظر می رسد از بین گزینه های موجود این احتمال بیشتر وجود دارد 
که کش��ورهای ضامن مثل ترکیه ، روسیه و ایران موضوع شمال سوریه 
را مدیریت کنند. در چنین ش��رایطی با توجه به سابقه میدانی تحوالت 
در پرونده سوریه نگاه این سه کشور بر این است که اوال کردها به دولت 
سوریه و کشورهای ضامن تضمینی بر رعایت حال ترکیه بدهند و به نوعی 

با روند سیاسی همراهی خواهند کرد.
حس��ن السجردی، کارشناس بین الملل در خصوص بحران ترکیه در 
گفت وگو با خبرنگار ش��فقنا آینده معتقد اس��ت: گزینه های پیش روی 

بحران شمال سوریه چند مورد است. نکته اول به نحوه ورود بازیگران بین 
المللی بر می گردد. به عنوان مثال اگر روسها، ایران و خود ترکیه و برخی 
از کش��ورها مثل قطر و عربستان وارد موضوع شمال سوریه شوند حتما 
اتفاقی در شمال سوریه رخ می دهد و حالت نزاع و درگیری و کشمکش و 
جنگ میدانی و… نخواهد بود و اتفاق دیگری رخ می دهد. اگر بخواهیم 
پیش بینی کنیم باید بر اساس ورود بازیگران گزینه های مختلفی را پیش 

بینی کنیم.
وی افزود: س��ناریو اول این است که کش��ورهای ضامن مثل ترکیه ، 
روسیه و ایران موضوع شمال سوریه را مدیریت کنند. در چنین شرایطی 
حتما نگاه روس��یه و ترکیه و ایران اوال بر حفظ حاکمیت سوریه خواهد 
بود و در مرحله دوم ش��نیدن دغدغه های ترکیه بر اساس واقعیت های 
میدانی و در چنین شرایطی به طور حتم با توجه به سابقه میدانی تحوالت 
در پرونده سوریه نگاه این سه کشور بر این است که اوال کردها به دولت 
سوریه و کشورهای ضامن تضمینی بر رعایت حال ترکیه بدهند و به نوعی 

با روند سیاسی همراهی خواهند کرد. 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت:در عین حال مخالفت 
های خود را با دولت ترکیه و سوریه کم کنند و در عملیاتهای نظامی پ 
ک ک شرکت نکنند و به نوعی در فرایند سیاسی سوریه که قانون اساسی 

آن در حال نگارش اس��ت ، همراهی کنند و به نوعی با روند سیاس��ی در 
س��وریه همراه شوند. گزینه دیگر که قابل پیش بینی است این است که 
کش��ورهای ضامن کاری نکنند و کردها بیایند و محور تحوالت شوند با 
توجه به گزینه هایی که در یکی دو روز گذشته داشتیم و با توجه به اینکه 
آمریکایی ها از پشت به کردها خنجر زدند و در میدان مواجهه با ترکیه در 
رقابتی نابرابر قرار دارند و می دانند که شکست می خورند و یا می دانند 
که تلفات آنها از کردها بیشتر خواهد بود، گزینه ای که در رابطه با میدان 
داری کردها می توان بیان کرد این است که کردها در راستای هماهنگی 
بیش��تر با دولت س��وریه درآمده و از دولت سوریه کمک بگیرند تا دولت 
س��وریه در مقابل ترکیه از آنها حمایت کند. در چنین ش��رایطی به طور 

حتم دولت س��وریه وارد مذاکره با کردها خواهد شد و ارتش سوریه وارد 
مناطق شمالی می شود و در این صورت به نظر می رسد با توجه به تجربه 
ای که در گذشته بود هم ترک ها و هم سوری ها خط حائلی برای خود 
قائل خواهند شد. و به حالت نه جنگ و نه صلح در می آیند. و مذاکرات با 

محوریت ایران بر گذار می شود.
الس��جردی در ادامه افزود: حالت دیگری که می توانیم متصور باشیم 
بحث ورود نیروهای بین المللی اس��ت. به طور مثال کاری که فرانس��ه و 
قدرتهای بزرگ کرده اند این است که از سازمان ملل بخواهند جلوی این 
فاجعه انس��انی را بگیرند و نیروی حافظ صلح بفرستند. همانطور که در 
سالهای گذشته و در پرونده های مختلفی از جمله لبنان فرستادند. تا بین 
کردها و ترک ها نیرو مستقر کنند و تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و روند 
سیاسی از تلفات انسانی بیشتر جلوگیری کنند. به نظر می رسد این موارد 
گزینه هایی است که در رابطه با موضوع سوریه به عنوان سناریویی آینده 
نگرانه دیده می شود. به نظر من گزینه اول از همه موارد بیشتر محتمل 
اس��ت چون هم قدرت اجرایی دارد و هم سابقه حضور در سوریه را دارد 
و توانسته است مشکالت سوریه را حل کند و هم اینکه دو طرف منازعه 
به این مساله نگاه بیشتری دارند و مطمئن هستند که این گزینه بیش از 

سایر گزینه ها قابلیت حل بحران را دارد.

حسن السجردی:

کشورهایضامنمیتوانند
وضعیتشمالسوریهرامدیریتکنند
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عضو ش�ورای مرکزی موتلفه اسالمی 
گفت: اقدامات مکرون در راس�تای نجات 
برجام بیشتر مبتنی بر اقدامات نمایشی 

و لفاظی است.
فاطم��ه رهبر عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار احزاب 
و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 

جوان، درباره
گس��تاخی اروپایی ها در موض��وع برجام و 
تهدید به خروج از این معاهده بین المللی گفت: 
برجام یک معاهده چندجانبه بین المللی است و 
بر این اساس هر یک از طرفین و امضاکنندگان 
این معاهده وظیفه دارند در راس��تای تداوم و 
موفقیت آن نس��بت به اج��رای تعهدات خود 

اقدام ورزند.
وی ادام��ه داد: در برجام، ۳ کش��ور اروپایی 
آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان بخش مهمی 
از ای��ن تفاهم بین المللی ب��ه ویژه در مباحث 
مالی و تجاری، تعهدات مهمی را در قبال ایران 
پذیرفته اند که متاس��فانه تاکنون به بهانه های 

مختلف از زیر بار آن تعهدات خود نرفته اند.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در برجام، 
تعهدات طرف مقاب��ل در قبال ایران بر مبنای 
راس��تی آزمایی اقدام��ات کش��ورمان و بر پایه 
بی اعتمادی به ایران پایه ریزی شده است، یادآور 
ش��د: با توجه به اینکه تعهدات ای��ران بر پایه 
اعتمادسازی و جلب اعتماد به طرف های غربی 
در نظر گرفته ش��ده و همین نابرابری موجب 

بی توجهی آن ها به تعهدات خود شده است.
اروپ��ا و آمریکا ش��رکا و متحدین راهبردی 

یکدیگر هستند
وی با تاکید بر اینک��ه اروپا نه می خواهد و 
نه می تواند در برابر آمریکا بایستد، خاطرنشان 
کرد: اروپا و آمریکا شرکا و متحدین راهبردی 
یکدیگر هس��تند و فقط در اتخاذ تاکتیک ها 
با یکدیگر تفاوت دارند و گرنه اس��تراتژی ها و 

اهداف یکسانی دارند.

وی تصریح کرد: در جریان مذاکرات برجام 
و نیز در سالیان پس از امضای آن، کشور های 
اروپایی به تناوب س��عی داشتند نقش پلیس 
خوب یا پلی��س بد را بازی کنند و هر یک در 
چارچوب پازل مدنظ��ر آمریکا به ایفای نقش 
بپردازند، اما متاسفانه این گونه نقش آفرینی ها 
سبب شده است تا موجبات بی اعتمادی بیش 

از پیش ایران فراهم آید.
رهبر خاطرنشان کرد: کانال تبادالت تجاری 
ایران و اروپا موس��وم به اینستکس نمونه ای از 
ناتوانی اروپایی ها در انج��ام تعهدات برجامی 
خود اس��ت؛ ب��ه گونه ای ک��ه اروپایی ها حتی 
نتوانس��ته اند ش��رکت های کوچک و متوسط 

اروپایی را نیز وارد این پروسه کنند.
وی بی��ان ک��رد: اروپایی ها ب��ه بهانه اینکه 
ش��رکت های بزرگ اروپایی دارای حجم باالی 
مب��ادالت با آمریکا هس��تند و از این رو ترس 
از تحریم ه��ای آمریکا را دارن��د و از مبادالت 
تجاری با ایران خودداری می  کنند، اما به نظر 
می رسد این موضوع صرفاً بهانه است و آن ها از 
همان ابتدا هم انگیزه و خواستی در این زمینه 

نداشتند.
رهبر افزود: اینکه بخواهیم اروپا را از آمریکا 
جدا بدانیم یا بین آن ها انشقاق و شکاف واقعی 
ایجاد کنیم از همان ابتدا هم محل ابهام بود و 
این گونه برداشت ها از همان ابتدا غیرواقعی به 

نظر می رسید.
نماین��ده ادوار مجلس با بیان اینکه تاکنون 
سیاس��ت اعتماد ب��ه غرب هیچ دس��تاوردی 
برای ایران به دنبال نداش��ته است، اضافه کرد: 
سیاس��ت اعتماد به غرب از یک طرف موجب 
غفلت از دیپلماسی با سایر کشور ها و مناطق 
دنیا ش��ده و از طرفی برگ های برنده  ما را در 
مواجهه با غرب تحت الش��عاع قرار داده است و 
به جای اعتماد ب��ه طرف های غربی و اروپایی 
باید گسترش تعامالت دیپلماسی بر اساس نگاه 
به ش��رق و نیز تقویت ارتباطات با کشور های 

منطقه و کش��ور های مس��لمان همس��ایه در 
دستور کار قرار می گرفت.

رهبر با تاکید بر اینکه اروپا در موضوع برجام 
صرفاً به لفاظی، برنامه های رسانه ای و تبلیغاتی، 
مصاحبه ه��ای بی حاص��ل و بیانیه ه��ای فاقد 
ضمانت اجرایی اکتفا کرده اس��ت، یادآور شد: 
از اروپا آبی گرم نمی ش��ود و لذا ضرورت دارد 
جمهوری اسالمی در تداوم گام قبلی، نسبت 
به اجرای مفاد من��درج در برجام که در قبال 
نقض آن توسط طرف مقابل صورت می پذیرد، 

اقدام کند.
وی ادام��ه داد: اروپا انتظ��ار دارد جمهوری 
اسالمی در مقابل خروج آمریکا از برجام و عدم 
اجرای تعهدات توس��ط طرفین دیگر سکوت 
پیشه کند و خود به تنهایی و یکجانبه تعهدات 
خود را پیاده کند، این امر غیرعادالنه اس��ت و 

ایران به هیچ وجه آن را نخواهد پذیرفت.
رهبر خاطرنش��ان کرد: با به قدرت رسیدن 
جانس��ون و خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا و 
نزدیک��ی بیش از پیش این کش��ور به آمریکا، 
طبیعت��اً نقش آفرینی دولت ه��ای اروپایی در 
راستای موفقیت برجام کاهش می یابد و ادامه 

آن با ابهامات بیشتری مواجه می شود.
وی ب��ا بیان اینکه اقدام��ات رئیس جمهور 
فرانسه در راستای نجات برجام بیشتر مبتنی 
بر اقدامات نمایش��ی و لفاظی اس��ت و امیدی 
به موفقیت آنها نیس��ت چراک��ه ضمانت اجرا 
ندارد، گفت: جمهوری اسالمی ایران به فضل 
اله��ی و تحت رهب��ری داهیان��ه رهبر معظم 
انق��الب این مرحله و پیچ تن��د تاریخی را نیز 
پشت س��ر خواهد گذاش��ت اما ضرورت دارد 
ضمن بازخوانی تاری��خ و توجه بیش از پیش 
به راهنمایی ها و فرمایشات ایشان در خصوص 
مذاکره و اعتماد به طرف های غربی، ارتباطات و 
تعامالت با کشورهای غربی و کم و کیف تعامل 
و ارتب��اط با آنها و کلیت این سیاس��ت مورد 

بازبینی و بازنگری قرار گیرد.

فاطمه رهبر:

سیاستاعتمادبهغرب
هیچدستاوردیبرایایراننداشتهاست



10
دو شنبه

6 آبان  1398 
29صفر  1441    

شماره 1085  

مشاور شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: حوادث اخیر 
عراق یک فتنه عربی _ عبری بود و آمریکا و سعودی ها پشت  پرده 

این حوادث هستند.
حسن غفوری فرد، فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با خبرنگار احزاب 
و تشکل های گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره حوادث اخیر 
عراق گفت: این یک فتنه عربی _ عبری اس��ت و آمریکا است و سعودی ها 
پشت پرده این حوادث هستند، چراکه ابهت اربعین حسینی دشمنان را به 

وحشت انداخته است.
این فعال اصولگرا با بیان اینکه دشمنان از اتحاد مسلمانان وحشت دارند، 
ادامه داد: آنها می خواهند با این توطئه ها از حضور مردم در اربعین حسینی 
ممانعت کنند اما قطعاً مردم با حضور پرش��ورتر خود س��یلی محکمی به 
توطئه های دشمنان خواهند زد.وی درباره توصیه  های مقام معظم رهبری به 
فرماندهان سپاه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب از سپاه راضی هستند اما 

به این مقدار قانع نیستند چراکه ظرفیت این نهاد بیشتر از اینها است.

حسن غفوری فرد :

آمریکاوسعودیهاپشتپردهحوادثعراقهستند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی مهمترین پیام پیاده روی 
اربعین حسینی در کش��ورهای جهان اسالم قدرت جهان اسالم دانست 
و گف��ت: آمریکا به عنوان یک غ��ول کاغذی در مقابل این ظرفیت یارای 
مقاومت ندارد و قطب مهمی در برابر قدرت کاغذی آمریکا ایجاد ش��ده 

است که می توان از ان احساس خطر کرد.
»محمد کرمی راد« در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان 
در مورد مهمترین پیام سیاسی راهپیمایی اربعین حسینی به کشورهای 
اس��المی گفت: مردم مسلمان با حضور در راهپیمایی اربعین با جمعیت 
میلیونی در دنیا حماسه بزرگی را رقم زد که در دنیا مانند آن وجود ندارد.

 نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی افزود: این جمعیت اقیانوس و 
دریایی از انس��ان های عاشق و وارسته و دل بسته به اهل بیت )ع( است 
که از تمام دنیا آمدند. اولین و مهمترین پیام این پیاده روی آن است که 
برای توجه افکار عمومی مل��ت ها و جهان اولین نوید آن ظهور حضرت 

صاحب الزمان است.

نماینده مردم در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  قطعا 
ای��ن انس��جام و اتحاد و یکپارچگی در حرکت بزرگ سیاس��ی و معنوی 
راهپیمایی اربعین مهمترین پیام اش آن بود که در کشورهای جهان اسالم 
قدرت و ظرفیت بزرگی وجود دارد که آمریکا به عنوان یک غول کاغذی 
در مقابل این ظرفیت یارای مقاومت ندارد و قطب مهمی در برابر قدرت 

کاغذی آمریکا ایجاد شده است که می توان از ان احساس خطر کرد.
وی با اش��اره به نظام دو قطبی قبل از پیروزی انقالب اسالمی و بلوک 
ش��رق و غرب و تقسیم قدرت در میان این دو قدرت تصریح کرد: پس از 
پیروزی انقالب اس��المی قطعا انقالب اسالمی امروز به عنوان یک قدرت 
بزرگ مطرح اس��ت و این محوریت با نظام جمهوری اسالمی در منطقه 
خاورمیانه توانسته است در برابر زیاده های خواهی استکبار جهانی بایستد.

 این فعال اصولگرا گفت: بنابراین راهپیمایی اربعین حس��ینی  نیز در 
جهت تکمیل محور مقاومت حرکتی بسیار مهم و پیامدهای بسیار مهمی 

را در پی داشت و نوید وحدت را در میان کشورهای اسالمی بشارت داد.

محمد کرمی راد:

محورمقاومتقطبیمهمبرابرقدرتآمریکاشدهاست

محمدمهدی اسالمی:
پایانحضورآمریکا

درمنطقهمنجربهافزایش
برادریاسالمیمیشود

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: هر طرح��ی که حضور نظامی آمریکا در 
منطق��ه را پایان دهد منتهی به افزایش امنیت 

منطقه می شود.
محمدمهدی اسالمی عضو ش��ورای مرکزی 
ح��زب موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
اح��زاب و تش��کل های گروه سیاس��ی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص طرح صلح هرمز که 
رئیس جمهور در نشست سازمان ملل در نیویورک 
مطرح ک��رد، گفت: یکی از اقدامات درس��ت در 
سیاست خارجی اقدامات مبتکرانه به جای انفعال 

و مواجه غیرفعال در برابر دیگر کشورهاست.

مدیر مسئول هفته نامه شما ادامه داد: اینکه 
آقای روحانی در س��فر اخیر خود سعی کردند 
طرحی را به عنوان طرح جمهوری اس��المی به 
عرصه جهانی ببرند، نشان دهنده گام مثبتی در 
راستای پیش دستی برای انجام عملی جدید در 

بین کشور های منطقه است.
اس��المی افزود: مطالعه جنگ های اخیر در 
منطقه غرب آسیا نش��ان می دهد که در اغلب 
ای��ن جنگ ه��ا، آمریکا یا به صورت مس��تقیم 
حضور داشت یا به صورت نیابتی و برای فروش 
اسلحه و پشتیبانی اطالعاتی حاضر بود. با چنین 
شرایطی هر طرحی که حضور نظامی آمریکا و 
متحدانش و کشور های غیربومی در منطقه را به 
پایان برساند منتهی به افزایش امنیت منطقه و 

برادری اسالمی در منطقه خواهد شد.
او همچنی��ن ذک��ر کرد: مس��لم اس��ت در 
منطقه ای که اغلب کشور ها مسلمان هستند، ما 
می توانیم بر اس��اس اصول اسالمی، راهکار های 

دقیق تری را دنبال کنیم.
اس��المی در ادامه اظهار ک��رد: در این موضوع 
پارادوکس��ی وجود دارد که آق��ای روحانی هم در 
صحبت های خودش��ان به آن اش��اره کردند و آن 
ضرورت دموکراس��ی در داخل و دیپلماس��ی در 
خارج است. در بسیاری از این کشورها حاکمیت در 
اختیار کسانی است که به مردم خود متکی نیستند 
و دست نشانده قدرت هایی هستند که نمی توانند 
بدون اجازه آن ها گامی بردارند؛ از این جهت مطالبه 

جدایی آن ها از آمریکا غیرممکن است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
ادامه گفت: اگر این طرح آنچنان که معرفی شده 
است، مستلزم دست کشیدن از اتکای به آمریکا 
باشد، از پادش��اهان غیرمتکی بر مردم خویش 
بعید است که چنین طرحی را به اجرا برسانند.

او در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
ارائ��ه چنین طرح هایی از جهت اتمام حجت با 

افکار عمومی جهان است.
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عضو شورای مرکزی موتلفه اسالمی گفت: اتاق فکر سپاه همه نقاط 
قوتی که استکبار جهانی به آنان می بالید و ملت های ضعیف را به سخره 
می گرفت را به چالش کش��یده است، هیمنه نظامی و تسلیحاتی آنان 
را با س��رنگونی پهپاد به س��خره گرفت و تجهیزات و قدرت اطالعاتی، 
الیه های امنیتی، امکانات فوق پیش��رفته جاسوسی آنان را با به خفت 
و خواری کش��یدن ریگی، سلطان تروریست های منطقه و زم، سلطان 
رسانه های معاند را با تیزهوشی و زیرکی و در زیر چکمه های قدرتمند، 

خود له کرد.
احمدعلی مقدم، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به 
جنبه های مختلف دس��تگیری روح اهلل زم، سر شبکه کانال معاند آمدنیوز، 
گفت: ابتداً این دستآورد شگرف سربازان گمنام امام زمان)عج( را در دستگیری 
عنکبوتی که سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی، آمریکایی و فرانسه 
به دور او تار امنیت تنیده بودند و در چند الیه حفاظتی تحت مراقبت های 
امنیتی قرار داشت، در وهله اول محضر رهبر فرزانه انقالب، حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای، مردم شریف ایران و جان برکفان والیی نظام در سپاه 

پاسداران تهنیت عرض می کنم.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی افزود: اقدامی که ارزش 
آن کمتر از سرنگونی پهپاد آمریکایی، به زمین نشاندن هواپیمای ریگی، 

توقیف کشتی انگلیسی ایمپرو و... نبود و آنگونه بر غرور ملی ایرانیان افزوده 
که فرمایش امام خامنه ای مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده 

را نخواهد دید، قابل تحقق و دست یافتنی کرده است.
وی اضافه کرد: اتاق فکر س��پاه همه نقاط قوتی که استکبار جهانی به 
آنان می بالید و ملت های ضعیف را به سخره می گرفت را به چالش کشیده 
است، هیمنه نظامی و تسلیحاتی آنان را با سرنگونی پهپاد به سخره گرفت 
و تجهیزات و قدرت اطالعاتی، الیه های امنیتی، امکانات فوق پیش��رفته 
جاسوسی آنان را با به خفت و خواری کشیدن ریگی، سلطان تروریست های 
منطقه و زم، س��لطان رس��انه های معاند را با تیزهوشی و زیرکی و در زیر 

چکمه های قدرتمند، خود له کرد.
مقدم تصریح کرد: با دستگیری این مزدور، شبکه امنیتی عربستان که 
حتی نتوانست سر یک فعال رسانه ای دسته چندمی خود)خاشقچی( را 
بدون آبروریزی زیر آب کند و صدای رسوایی آن عالم گیر شد، بداند این 
ضرب شس��ت تنها یک دستگرمی بود و أن شاء اهلل در پروژه های بعدی 

خود دستگیری مسی پولی نژاد، مریم رجوی، خون آشام و بقیه اپوزیسیون 
خارج نشین را در دستور کار خود دارد، آسیاب به نوبت...

وی تأکید کرد: این اقدام تنها دستگیری یک شخص نبود، بلکه هجوم 
همه جانبه س��پاه به سه الیه پش��تیبان این فرد بود و آن ها فهمیدند از 
خش��م الهی که از آستین سپاه بیرون می آید در امان نیستند، الیه اول، 
سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای غربی که 
علیه ملت ایران ش��یطنت می کنند، دوم اپوزیسون معاند خارج نشین و 
سوم شبکه داخلی نفوذ که برای براندازی با این شخص تبادل اطالعاتی 

داشتند.
این فعال سیاس��ی دستگیری این ش��خص خبیث را ایجاد هراس در 
مخفی ترین الیه های کندوی ش��بکه ای معاندان داخل و خارج نش��ین 
ارزیابی کرد و گفت: آن ها  فهمیدند که نه ترامپ در آستانه استیضاح، نه 
عربس��تان خوار شده در مقابل یمن، نه امکانات فوق پیشرفته جاسوسی 
رژیم صهیونیس��تی، نه انگلیس درگیر برگزیت و نه هیچ قدرت پوشالی 
دیگری نمی تواند پش��تیبان خوبی برای آنان باشد و عاقبتی جز خفت و 

خواری ندارند.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: قاطعانه از سپاه می خواهیم تا دستگیری 
تمام عناصر و ش��بکه داخلی مرتبط با این شخص که در یک هماهنگی 

اطالعاتی، خوراک رسانه ای برای این فرد تأمین می کردند، از پای ننشیند 
و تا رساندن آنان به سزای عملشان، فضا را برای بقیه این براندازان خرد و 
زبون داخلی ناامن کند تا بدانند عاقبتشان جز خفت و خواری نیست و این 

تنها اول راه است و دستگیری زم ها دیگر هنوز در راه است.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی استان کرمان عنوان کرد: دشمنان با این 
اقدام بیش از پیش به اشراف اطالعاتی، سرعت عمل و درست به هنگام 
اقدام کردن سربازان گمنام امام زمان)عج( ایمان آوردند و بدانند هر جای 
این کره خاکی که باش��ند در تیررس ما ق��رار دارند و به اذن الهی حتی 

خطور فکر شیطنت علیه ملت ایران آنان را پشیمان می کند.
وی در پای��ان گف��ت: مجدداً ضمن تقدیر وی��ژه از این اقدام متهوارنه 
نیروهای اطالعاتی س��پاه از درگاه باری تعالی برای آنان آرزوی توفیقات 
الهی دارم که همزمان با اربعین حس��ینی نش��ان دادند فرزندان عاشورا 
یزیدیان زمان را در هر س��وراخی که باش��ند، بیرون کش��یده، محاکمه 

می کنند و به پای دار مجازات می کشند.

احمدعلی مقدم:

دستگیریزمخفتوخواریغربرابههمراهداشت
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امید به جوانها است؛ نه اینکه غیر جوانها در این راه وظیفه ای ندارند؛ چرا، غیر جوانها هم وظیفه دارند، پیرها هم وظیفه 
دارند. شما مالحظه کردید که امام بزرگوار ما در کهولت، در پیری مثل جوانها حرکت میکرد، مثل جوانها حرف میزد، مثل 
جوانها می اندیشید؛ منتها موتور پیش برنده در هر جامعه ای جوانها هستند. جوانها بایستی خودشان را آماده کنند، فکرشان 
را آماده کنند، ترفند دشمن را بشناسند. اّولین آماج تهاجِم دشمن عبارت است از فکر شما، از ذهن شما، از آنچه حاکم بر 
اندیشه ی شما است؛ این اّولین آماج دشمن است. با انواع حیله ها سعی میکند این تفّکر را تغییر بدهد؛ وقتی فکر عوض شد، 

به طور طبیعی عمل عوض خواهد شد. نگذارید فکرها را عوض کنند، نگذارید انگیزه ها را ضعیف کنند...
امام خامنه ای 1398/7/21

ور
من
کال

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اصالح طلبان اساسا 
امید چندانی به نتایج انتخابات آینده ندارند لذا بعضا سعی می کنند همه 

را بدنام کنند تا ضعفهای خود را بتوانند بپوشانند.
نگاهی به صحنه سیاسی کشور حکایت از ضعف و ناامیدی اصالح طلبان 

دارد. گویی آنها برای توجیه شکست از هم اکنون دست به کار شدند.
با وجودی که هنوز ثبت نام نامزدها شروع نشده اما شاهد آن هستیم 
ک��ه هر روز نیروهای جریان اصالحات با مظلوم نمایی عملکرد ش��ورای 

نگهبان را در موضوع بررسی صالحیت نامزدها زیر سئوال می برند.
سیدمصطفی میرسلیم در گفتگو با نامه نیوز به این رفتار اصالح طلبان 

واکنش نشان داد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
یک واقعیت غیرقابل انکار در عرصۀ سیاس��ی آن است که عملکرد 
عارف و فراکس��یون امید نتوانست انتظارات جامعه را برآورده کند، با این 
اوصاف آیا عارف رقیب س��هل و آسانی برای اصولگرایان است و انتخابات 

مجلس سرلیستی او جناح اصولگرا را خوشحال می کند؟
-بس��م اهلل الرحمن الرحیم. این که چه کسی در رأس فهرست اصالح 
طلبان قرار گیرد چندان مهم نیست. مردم عملکرد واقعی آنها را بویژه در 

شش سال گذشته با تمام وجود خود درک کرده اند و اصالح طلبان اساسا 
امید چندانی به نتایج انتخابات آینده ندارند لذا بعضا سعی می کنند همه 
را بدنام کنند تا ضعفهای خود را بتوانند بپوشانند و بویژه از شعارهایی که 
دربرگیرندۀ نفی هردو جناح اس��ت پشتیبانی می کنند تا مانع موفقیت 

اصولگرایان شوند؛ این روش نشان دهندۀ استیصال آنهاست.
 اصالح طلبان از ماه ها پیش دغدغه تکراری خود را درباره بررس��ی 
صالحی��ت نامزدهای انتخابات مجلس اعالم می کنند، چقدر از ادعاهای 

آنها واقعی و چقدر مظلوم نمایی است؟
-این ادعایی است که با نزدیک شدن به هر انتخابات مطرح می کنند تا 
مثال خود را محق جلوه دهند. اگر واقعا خود را بر حق می دانستند چرا از 
اکثریتی که در مجلس داشتند و نیز از اختیارات دولتی که در اختیارشان 
بود اس��تفاده نکردند برای اصالح بنیادین قان��ون انتخابات، فرصتها را از 
ش��هریور ۹۵ تا کنون ضایع کردند. با اصالح قانون می توانس��تند همۀ 
اقدامات راجع به انتخابات را بهبود بخشند و ضابطه مند کنند ولی وظیفۀ 
خ��ود را انجام ندادند و راه انحرافی را در پیش گرفتند و آن متهم کردن 

شورای نگهبان است!

سیدمصطفی میرسلیم :

اصالحطلباندنبالبدنامکردندیگران
برایپوشاندنضعفهایخودهستند

الله افتخاری:

نارضایتیاصالحطلبانازفراکسیون
امیدفرارروبهجلواست

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
انتظار می رود همه جریان ها و گروه های سیاس��ی 
ایده خود را برای مجلس یازدهم ارائه کنند تا مردم 

ایده  و برنامه گروه ها را مورد بررسی قرار دهند. 
الله افتخاری نماینده سابق مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب 
خبرگزاری تس��نیم، درباره عل��ت نارضایتی برخی 
اصالح طلب��ان از عملکرد فراکس��یون امید، اظهار 
داشت: این یک فرار به جلو است؛ یعنی آنها دیده اند 
که نتوانس��تند عملکرد قابل دفاعی داشته باشند و 
به قول هایی هم که داده بودند عمل کنند، پیش از 
اینکه دیگران به نقد جدی بپردازند و آنها را از دور 

خارج کنند، خودشان می گویند.

وی افزود: االن زمانی است که آنان باید از عملکرد 
خود دفاع کنند؛ فراکس��یون امید اگر االن هم گام 
افتخارآمیزی بردارد فوراً همه اصالح طلبان خود را 
در آن شریک خواهند دانس��ت. آنان با فراکسیون 
امید هستند ولی چون نمی خواهند عدم موفقیت 
را بپذیرن��د این مطالب را مطرح می کنند که قطعا 

این پذیرفته نیست.
نماینده مردم ته��ران در مجلس نهم همچنین 
درخصوص علت عدم ارائه برنامه اصالح طلبان برای 
انتخابات مجلس تصریح کرد: بی برنامگی می تواند 
یکی از دالیل باشد و یا شاید سازمان دهی درستی 
انج��ام نداده اند. علت دیگر نیز می تواند این باش��د 
که نمی خواهند دست شان را رو کنند؛ می خواهند 
بازخ��ورد تبری جس��تن خود از فراکس��یون امید 
و ی��ا حتی از رئیس جمهور را ببینن��د و در نهایت 

برنامه شان ارائه کنند تا کمتر مورد نقد قرار بگیرد.


