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خیلی ه��ا  ب��رای   
باورکردن��ی نبوده در 
فتن��ه 88 جماع��ت 
بیشتر و کمتر 77 نفر و مثلث خاتمی و کروبی 
و موسوی در کنار سازمان سیا و دشمنان ملت 
و عوامل صهیونیسم قرار دارند. ده سال پیش هر 
آنچه دشمن از ملت ایران کینه چرکین داشت، 
توسط عوامل خود به جان و مال و ناموس این 
ملت بزرگ، آسیب رساند و این جماعت قریب 
8 ماه دست از لجاجت خود برنداشته و با آن ها 
همراهی کردند، تأیید کردند، تقویت کردند و از 
لطف و رأفت نظام و مردم سو استفاده کردند و 
به امید س��رنگونی نظام نوپای اسالمی، منتظر 
و لحظه شماری کردند. این جماعت نگون بخت 
که ایمان و آخرت خویش را تحت لوای هر آنچه 
در اسالم آمریکایی وجود داشته، معامله کردند، 

در سودا و رؤیای رسیدن به 
مقام چند صباح پلشتی که 
س��ال ها در انحصارشان بود، 
س��ر از پا نش��ناختند برای 
این عقده گش��ایی، به آتش 
زدن ق��رآن و مس��جد خدا 
رضای��ت دادند، ب��ه توهین 
به مقدس��ات ملت سکوت 
کردند، به دالرهای نامشروع 
سعودی ها مثل امثال ترامپ 
طمع ورزی  و  دس��ت درازی 
کردند و ب��ا لقمه های حرام 
تبلی��غ و ب��ه اغ��وا و فریب 
مردم پرداختند. حرمت مقام 
والیت را شکستند و قانون و 

عرف و ادب را زیر پا گذاش��تند وبر شعله های 
آتش خانمان س��وز دمیدند و م��دارای نظام را 

حمل بر ضعف نمودند.
درهمان زمان که با حماسه 9 دی ماه بساط 
فتن��ه آمریکایی جمع و چش��م فتنه با درآیت 
الهی رهبری و حضور حاضر مردم کور گشت، 
و برخی ناآرامی ها به آرامش تبدیل گش��ت، از 
اردوگاه دش��من زمزمه فتن��ه 98، آن هم برای 
ده س��ال آینده شنیده شد. اتفاقاً کم و کیف، و 
چند چون وچرایی و چگونگی و زمینه سازی ها 
یارگیری و نحوه آرایش و سربازگیری و تحلیل 
ش��رایط آن در الیه هایی از اردوگاه س��رخورده 
اصالح طلبان، با هدایت و حضور عناصر نفوذی 

موردبحث و بررسی بود.
به هرحال بقایای جریان فتنه در سازمان دهی 
و آرایش انتخاباتی خود راه میان بر پیش گرفته و 
با ارزیابی و گزینش و شناسایی، مدل شخصیتی 
آقای روحانی دوباره به بدنه مدیریت انحصاری 
نظام کوچ کردند و با اهتمام وپاگذاشتن دربیراهه 
ارتباط با غرب و اس��تحاله فرهنگی و تخریب 
زیرس��اخت های نرم اف��زاری و س��خت افزاری 
پیش��رفت نظام و بنیان های علمی و اقتصادی، 
توان مل��ت را ضعیف، پول م��ردم را بی ارزش، 
تولید را تخریب، فقر را گس��ترش، بی عدالتی 
را تروی��ج، تکثر و فاصل��ه طبقاتی را تکثیر، راه 
نف��وذ را هموار، دروغ گویی را آش��کار، باورها را 

تضعیف، مدیری��ت را بی خاصیت، ناکارآمدی و 
رفاه زدگ��ی را تقویت، و درنهایت بی اعتمادی را 

به اوج رساندند.
چه کسی دروغ جریان فتنه را قبول داردکه 
روحانی رحم اجاره ای جریان اصالحات نیست؟ 
چه عده ای  قبول می کنند که 98 درصد مدیران 
دول��ت روحان��ی منصوب جری��ان اصالحات و 
زایمان اعتدالی آن ها نیست؟ چه ساده اندیشی 
درخواست اس��تعفای روحانی و ژست مخالف 

خوانی این جماعت را باور دارد؟
در ش��ش س��ال گذش��ته به ج��ان ملت و 
بیت الم��ال افتادن��د، خوردند و بردن��د و غارت 
کردند و به آن طرف پناهنده شدند و با امپراتور 
و غول رسانه ایی استکبار، همکاری و دریوزگی 
و عملگی کردن��د، ودرداخل با پول های کثیف 
و سازمان دهی شبکه های دشمن، ریشه باورها 

و مبانی فکری را نش��انه رفتن��د، تمام و کمال 
پیاده نظام دش��من ش��دندودر تدارک و انتظار 
فتنه وعده داده ش��ده 98 زمینه سازی کردند و 
ناباورانه درآش��وبهای اخیر در کنار آشوبگران و 
اراذل واوب��اش و جنایت��کاران مخل امنیت قرار 

گرفتند.
خاتمی و کروبی و موس��وی با چه توجیهی 
کسانی را که سابقه ش��رارت، آلودگی اخالقی، 
روس��پیگری، قمه کش��ی، آدم کش��ی، دزدی، 
قتل، زندانی، سرقت و جنایت رادارند و به جان 
و مال و ناموس م��ردم، تجاوز کردند، و هزاران 
میلیارد خسارت به بیت المال و اموال خصوصی 
و کس��ب وکار م��ردم وارد نموده ان��د، به عنوان 
خانواده های ش��هید یادنمودندوبه خانواده های 
آنان تس��لیت می گویند. کوری و کری وابلهی 
و خرفت��ی وبی منطقی و رذالت دنیاپرس��تی، 
ت��ا این حد که جای ش��هید و ج��الد را عوض 
می کنید، دشمن را دوست و دوست را دشمن 
معرفی می کنید، پاسدار جان برکف، گلوله بر تن، 
مجاهد، از جان و عافیت وزن و فرزند گذش��ته 
را جالد معرفی می کنید آن ها را با عوامل ش��اه 
ملعون مقایسه می کنید، ولی خودتان در صف 
عیاش��ان، وزن باره های عافیت طل��ب خانواده 
ش��اه مزدور و منافقین ک��وردل حجاج صفت، 
ودرندکان انسان نما قرار می گیرید و از میلیون ها 
ایرانی که در هفته قب��ل به خیابان ها آمده اند، 

شرم نمی کنید.
باید به حال ش��ما س��ه نفر، افسوس خورد 
که روزگاری در بین مردم عزت داش��تید رأی 
مردم را داشتید، مورداحترام بودید، ولی روزگار 
سیاهتان به جایی رسید که عمله دست چندم 
رضا پهلوی و مریم رج��وی، و بازیچه مزدوران 

دست صدم بن سلمان وترامپ شدید.
ش��ما مصداق هم��ه پلش��تی های قصه ها و 
داس��تان های آدم ه��ای بی بصیرت و ن��ادان و 
فریب خورده و دنیادوس��ت هستید که به اندازه 
یک جو منفعت دنیای خودتان راهم تشخیص 
نمی دهید، چه رس��د به اینک��ه یک جو امید و 

اعتماد به آخرت را داشته باشید.
م��ا همین قدر یاد گرفتی��م که وقتی پیامبر 
خدا ص و رس��والن قب��ل از آن حضرت، و امام 
امیرالمؤمنین و س��ایر ائمه اطهار، باوجود مقام 
عصمت و صبر الهی و اقیانوس معنویت 
در آن شرایط و جامعه محدود،آن چنان 
به درگاه خدا و گاهی با قعر زمین، شکوه 
ودرددل، از دس��ت اطرافیان داش��تند، 
مقام ولی فقیه، چ��ه درزمان امام راحل 
و چ��ه در زم��ان زعامت مق��ام معظم 
رهبری، بااین همه توطئه ها و شرارت ها 
و اتح��اد بین الملل��ی، و باآن هم��ه ابزار 
ارتباطی پیشرفته این قرن، و به انفاق ها 
و خباثت های امثال شماها که در صف 
ومسیولیتهای این نظام بوده اید، چگونه 
کمر خمیده مظلومیت را راست قامت و 

بدون تردید نگاه داشته اند؟
آیا جز این اس��ت که کارایی عدالت، 
والی��ت، فقاه��ت، اعلمی��ت، درای��ت، 
صیان��ت نفس و تقوای امام راحل و خلف صالح 
و ش��جاع او، کشتی نجات وطوفنده و کوبنده و 
پرآوازه انقالب اس��المی را از صخره های سخت 
بین المللی عبور داده و به دس��ت منجی موعود 

خواهد رساند؟
مثلث فتنه بدانید که می دانید، راه شما همان 
راه معاویه و بنی امیه ای است که کمر اسالم را 
شکس��ت ولی این بار تردید نکنید شما عمله 
دست چندم نظام استکباری اموی زمان هستید 
که بنا داشتند به مثابه بر گ دستمال کاغذی از 
شماها استفاده بکنند، تاکنون نیم آن را پیمودند 
و نیم دیگ��ر دور انداختن، چند صباحی باقی 
نمانده است. اگر در حد اعالی نفاق خود شک 
دارید، همین قدر بدانیدکه نفاق دستمال کاغذی 
گونه شما باروحانی ورای به او دادن و استعفای 
او را خواس��تن و او را وسط میدان نفاق و فتنه 
تنها گذاشتن، و اسباب پریشان گویی او را فراهم 
کردن، جلوه و شمایل اعالی نفاق و روسیاهی 
ش��ما در پیش��گاه خدا و امام زمان و ولی فقیه 
مظلوم و ملت ایران است. از اینکه باین ادبیات 
با شما صحبت می شود، باید از مردم خوبی که 
به شماها اعتماد کردند، ورای دادند و پشیمان 
هس��تند، عاجزانه عذرخواهی ش��ود زیرا قباًل 
صده��ا قلم باده ه��ا نوع ادبی��ات دیگر خطاب 
به ش��ما به رش��ته تحریر درآمد ولی فایده ای 

نداشت

رونمایی جدید از مثلث فتنه 88
سرمقاله

نصر عزیزی 
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رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه گفت: 
دس��تگاه های نظارت��ی به دق��ت هزینه های 
انتخاباتی کاندیداها را زیر نظر بگیرند تا کسانی 
که شایستگی دارند به علت فقدان توان مالی از 

مجلس حذف نشوند.
سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی پس از حضور در ستاد 
انتخاب��ات وزارت کش��ور و ثبت ن��ام از حوزه 
انتخابی��ه تهران در مورد عل��ل حضور خود در 
این انتخابات در جمع خبرنگاران بیان داشت: 
آمدن من به انتخابات مجلس شورای اسالمی 
برای نش��ان دادن اهمیت این موضع است که 
جای ناامیدی برای مردم وجود ندارد. البته ما در 
کشور مشکالت داریم که عمده آن بر می گردد 
ب��ه ضعف هایی که در مجلس و دولت ما وجود 
داش��ته و دارد و مقداری از آن هم به ش��رارت 
هایی که از خارج علیه ما ش��ده اس��ت بر می 

گردد.
وی ادامه داد: قدرت ایمانی و انقالبی مردم ما 
آنقدر زیاد است که می توانند از پس مشکالت 
بر آیند. من آمده ام در خدمت مردم باشم، اگر 
مردم اراده کنند، که اصالح صورت بگیرد با امید 
به سمت چاره جویی کشور در سال آینده پیش 

رویم.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت:از ح��وزه تهران ثبت نام ک��ردم و حتما 
لیستی می این اما هنوز لیستی مشخص نشده 

است.
وی درب��اره اولویت های مجلس یازدهم نیز 
اظهار داش��ت: اصلی ترین مش��کل، بیکاری و 
رکود است اگر برطرف شود و سامان بگیرد اثر 
مس��تقیم خود را روی تولید خواهد گذاشت و 

وضعیت پول ملی ما را اصالح می کند.

میرس��لیم در ادامه گفت: ما مرتباً طی این 
س��الها شاهد بودیم که ارزش پول ملی کاهش 
و ت��ورم افزایش پیدا کرده و در نتیجه به مردم 
فشار آمده است، منتهی عده ای که سوء استفاده 
کرده و با اختالس و دزدی توانس��تند خود را به 

جایی برسانند و بقیه از این وضع رنج برده اند.
وی با تأکید بر اینکه در درجه اول با رسیدگی 
به مش��کالت قانونی که سر راه اشتغال به ویژه 
جوانان وجود دارد برطرف شود، درباره شفافیت 
هزینه ه��ای انتخاباتی خود عنوان داش��ت: تا 
س��ال ۱۳7۴ خیلی مشکلی به لحاظ شفافیت 
مالی نداش��تیم اما از آن سال به بعد متاسفانه 
بی دقتی هایی صورت گرفت و ش��اهد سیطره 
پول در سرنوشت انتخاباتی بودیم و از آن به بعد 
هم این وضعیت تقویت شد، به طوری که االن 
نمایندگان احساس می کنند باید مقدار زیادی 
هزینه کنند تا ب��ه مجلس راه یابند که این راه 

درستی نیست.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت:امیدواریم که انشاهلل دستگاه های نظارتی 
بتوانند به دقت این هزینه ها را در نظر بگیرند 
تا کسانی که شایستگی دارند به دلیل اینکهاز 
لحاظ مالی،اعتب��ار الزم را ندارند خدای ناکرده 
حذف نشوند و ش��اهد این نباشیم کسانی که 
حاکم می شوند در کش��ور پول و قدرت مالی 

داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که 
آیا خودتان اموال و هزینه کرد انتخاباتی خود را 
اعالم می کنید؟ اظهار داشت: من به عنوان یکی 
از مس��ئولین موظف بودم اموالم را اعالم کنم و 
به دستگاه قضایی هم اعالم کردم اما به لحاظ 
هزینه های انتخاباتی مشکلی نداریم؛ چیزی در 
بساط ندارم که هزینه کنم مگر آنکه دوستانی 

که پشتیبانی می کنند هزینه کنند.
این داوطلب کاندیداتوری انتخابات مجلس 
یازده��م در مورد حضور در لیس��ت انتخاباتی 
تهران نیز بیان داشت: هنوز لیست ها تصمیم 

گیری نشده اما قطعاً در فهرست خواهیم بود.
س��یدمصطفی میرس��لیم، عض��و مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظام بعد از کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس یازدهم در پاسخ به سوال 
خبرن��گار خبرآنالین درخص��وص پیش بینی 
اش از ترکی��ب مجلس آینده گف��ت، امیدوارم 
اصولگرایان اکثریت را در مجلس بعدی داشته 
باش��ند. آنچه در آرمان اصولگرایان است برای 

برای پیشرفت و آینده کشور مناسب تر است. 
وی افزود: البته ای��ن به عملکرد افرادی که 
انتخاب می ش��وند هم بستگی دارد، باید دقت 

شود تا افراد شایسته ای انتخاب شوند.
این عضو ارش��د حزب موتلفه اس��المی در 
پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان به لیست 
واحد می رسند یا ممکن است پایداری ها بازهم 
دردسرساز شوند، اظهار داش��ت: امیدواریم به 
فهرست واحد برسند تالش هایی دارد صورت 

می گیرد تا لیست واحد بیرون بیاید.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا ممکن 
اس��ت بعد از انص��راف الریجان��ی از حضور در 
انتخاب��ات آینده، اصالح طلبان شانس��ی برای 
تصاحب کرس��ی ریاست مجلس داشته باشند 
نیز گفت: این موضوع بستگی به ترکیب مجلس 
آینده دارد. به نظر می رس��د در مجلس آینده 
اصولگرایان اکثریت داش��ته باش��ند و شانس 

ریاست داشته باشند.
وی تاکید کرد: البته این اکثریت داشتن به 
لیس��ت اصولگراها و شور و هیجانی مردم برای 

مشارکت در انتخابات بستگی دارد.

میرسلیم با اشاره به ضعف های دولت و مجلس:

مشکالت را با کمک اراده انتخاباتی مردم 
می توان چاره جویی کرد
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: بیانیه گام دوم انقالب، اش��تغال، مسایل 
فرهنگی، اجتماعی و زن��ان باید در اولویت کار 

نمایندگان آتی قرار بگیرد.
فاطمه رهبر نماینده ادوار مجلس ش��ورای 
اس��المی عص��ر جمعه بع��د از ثبت ن��ام برای 
داوطلبی نمایندگی مجلس یازدهم درگفت و گو 
با خبرنگار ایرنا درمورد حضور خود در انتخابات 
اظهارداشت: با توجه به تجربیاتی که در سه دوره 
مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه تهران 
داشتم با مشورتی که با بزرگان سیاسی داشتیم، 

تصمیم به ثبت نام گرفتم.
وی درمورد چگونگی حضور خود در انتخابات 
تاکید کرد که به صورت مستقل وارد نمی شود 
چ��را که در تهران به هیچ وجه نامزد مس��تقل 

معنا ندارد.
داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم یادآور شد 
که در دوره های قبلی هم ورود لیستی داشتم. 
این بار ه��م از طرف ائت��الف نیروهای انقالب 
اس��المی حضور پیدا می کنم البته س��ازوکار 
انتخاب افراد در لیس��ت مانده است و مشخص 
نیست که در لیست باشم ولی گام اول را بر می 

دارم تا ببینیم بعد چه پیش می آید.
رهبر درب��اره اولویت ه��ای مجلس یازدهم 
گفت: با ش��رایط موجود در جامع��ه که مردم 
مش��کالت معیش��تی زیادی دارند و همچنین 
بیانیه گام دوم انق��الب نیاز به مدیران جهادی 

داریم که بتوانند نیازهای مردم را تامین کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: مسایل فرهنگی، 
اجتماعی، اشتغال، حاشیه نشینی، بیکاری، مسایل 
خانواده و طالق از دیگر اولویت هایی است که باید 
در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد از طرف 
دیگر مشکالت بین المللی و گفتمانی از قبل در این 

چارچوب تعریف شده است.
وی ادامه داد: من بعد از مجلس نهم سه سال 
در کمیته امداد امام )ره( حضور داشته و معاونت 
حمای��ت و س��المت خانواده را در کل کش��ور 
برعهده داش��تم بنابراین از نزدیک با مشکالت 

اقتصادی زنان سرپرس��ت خانوار آشنا هستم و 
با توجه به این که در این چند سال مستمری و 
حمایت از آنها شده اما مشکالت آنها همچنان 
زیاد اس��ت بنابراین یکی دیگ��ر از اولویت های 

مجلس یازدهم باید در این زمینه باشد.
نماینده پیشین تهران در مجلس درخصوص 
عملکرد مجلس ده��م گفت: این مجلس بهتر 
از این می توانس��ت عمل کن��د. نمایندگان از 
نمایندگان خود انتظار بیش��تری دارند. در طی 
۱۰ دوره مجلس بعد از انقالب دوره دهم یکی 

از ضعیف ترین دوره ها بود.

فاطمه رهبر:

مجلس دهم یکی از ضعیف ترین دوره ها بود

عضو ش��ورای مرکزی حزب مرتلفه اسالمی 
گف��ت: اگر مش��کالتی ایجاد ش��ده ب��ه دلیل 

انتخاب هایی بوده است که مردم داشته اند.
به گزارش ایسنا، الله افتخاری نماینده ادوار 
مجلس در جمع خبرنگاران درباره علت حضور 
خود برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:هدفم خدمت 
و انجام وظیفه اس��ت نماینده تهران مرتب باید 
کار کند چراکه گس��تردگی این حوزه انتخابیه 
با پیچیدگی مشکالت از آلودگی هوا ، ترافیک 
بگیری��د تا س��اختار ادارای غل��ط می طلبد که 
نماینده تهران به صورت ش��بانه روزی فعالیت 

کند. متاس��فانه ش��هر تهران س��اختار اداری 
منسجمی ندارد.

وی درباره عملکرد مجلس دهم گفت: نمی 
شود به مجلس به صورت صفر و صد نگاه کرد 
مصوبات و اقدامات خوبی هم داشتند اما با توجه 
به اینکه بس��یاری از نمایندگان از طرف دولت 
حمایت ش��ده و از لیس��ت دولت آم��ده بودند 
اس��تقالل رای نداش��تند همچنین تعداد قابل 
توجهی از نمایندگان برای اولین بار بود که در 
عرصه سیاست وارد شده و به عنوان نماینده در 
مجلس حضور داشتند و این باعث می شد کار 

پختگی کمتر داشته باشد.
وی درب��اره حض��ور م��ردم در انتخاب��ات 
گفت:مردم اگر خودش��ان با خودش��ان خلوت 
کنند و از فض��ای مجازی بیرون بیایند متوجه 
می شوند که کشورشان را خودشان می سازند. 
آن ها بودند که هفته گذش��ته آمدند و از نظام 
حمایت کردند و آنها هستند که انقالب را پیش 
بردند اگر پای صندوق بیایند می توانند اقتدار 
کشورشان را تضمین کنند ، اگر انتخاب صالح 
داشته باشند می توانند آینده بهتری برای خود 
و فرزندانش��ان رقم بزنند و اگر مشکالتی ایجاد 
شده به دلیل انتخاب هایی بوده است که مردم 

داشته اند. 

الله افتخاری:

دقت مردم در انتخابات حالل مشکالت کشور است
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محمد کرمی راد پس از ثبت نام برای نامزدی 
انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی در حوزه 
کرمانش��اه گفت: یک دوره توفیق خدمتگزاری 
در مجلس را داش��تم این دوره هم برای انجام 
وظیفه و حضور در مجلس��ی که امام راحل)ره( 
حض��ور در آن را در راس امور قرار داده بودند و 
همچنین برای توس��عه، آبادانی، عمران شهر و 
دیارمان با توجه به تجربه گران سنگی که دارم 

ورود پیدا کرده ام.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در کرمانشاه، خود 
را دردآش��نا با مسائل و مش��کالت موجود در 
قانون گذاری و نظارت بر آن معرفی کرد و گفت: 
تعامل بین س��ه قوا، دس��تگاه ها و سازمان های 
دیگر، می تواند در راس��تای پیشرفت و آبادانی 

شهر کرمانشاه موثر واقع شود.
وی به معضل و مشکل بارز کرمانشاه اشاره و 
بیان کرد: متاسفانه آمار بیکاری کرمانشاه باال و 
اثرگذار است، کسی نمی تواند ادعا کند که این 
بیکاری را کاهش می ده��د، اما من برنامه های 

متنوع و مختلفی در این زمینه دارم.
کرمی راد ظرفیت و پتانس��یل کش��اورزی و 
دامداری کرمانش��اه را بس��یار باال دانست و آن 
را اس��تانی با اقلیمی چهار فصل توصیف کرد 
و اف��زود: صنایع تبدیل��ی و جانبی را به کمک 
ظرفیت ه��ای خ��دادادی و اش��تغال خانگی و 
روس��تایی ارتق��ا و ب��ا جلوگی��ری از مهاجرت 
روستا به شهر و همین طور بهره گیری از بحث 

گردشگری در اس��تان، می توان به کاهش آمار 
بیکاری کمک کرد.

کرمی راد به دغدغه مردم در بحث معیشت 
و اقتصاد اش��اره کرد و اف��زود: گرانی بنزین با 
بی برنامگی و بی تدبیری اعالم شد، دولت تدبیر 
و امی��د باید از قبل در این زمینه برنامه ریزی و 
آماده سازی می کرد و با استفاده از رسانه ملی و 
بهره گیری از کارشناسان خبره، بسترسازی های 
الزم را انجام و فواید این طرح را باید برای مردم 

تشریح می کردند.
وی به نقش مهم و تاثیرگذار رسانه های برای 

داشتن مجلسی خوب اشاره کرد و اظهار داشت: 
تش��خیص مردم برای داشتن یک مجلس قوی 
می تواند بازتاب گسترده و خوبی داشته و رسانه ها 

در این بازتاب از کاندیداها بیشترین اثر را دارند.
کرم��ی راد در پای��ان، گفت: همه ب��ا هم و 
قانونمند می توانیم مملکت آبادی داشته باشیم 
مجلس آینده قطعا متحول می شود در این راستا 
اتحاد و همبستگی مردم و حضور در انتخابات 
دوم اسفندماه الزم و ضرورت دارد.مجلس آینده 
قطعاً متحول خواهد بود و ضعف ها با توجه به 

همدلی برطرف گردد

محمد کرمی راد:

 مجلس آینده قطعا متحول می شود

حس��ن کربالیی دبیر حزب موتلفه اس��تان 
گی��الن بعد ثبت نام انتخاباتی خ��ود در حوزه 
انتخابیه رش��ت با اش��اره به اه��داف انتخاباتی 
خ��ود گفت: فکر کردم می��دان انتخابات محل 
مناسبی باش��د برای این که بتوانم شعار امر به 
مع��روف و نهی از منکر را پیاده کنم . یعنی در 
ایام انتخابات خواهم گفت چه کارهایی »منکر« 
است که نباید انجام داد و چه کارهای »معروف« 
است و توصیه می کنم انجام دهند. در کنار این 
مطالبات خودم را از مدیران، دست اندرکاران و 
دستگاه های مختلف را ارائه می کنم و به مردم 

آگاهی خواهم داد.
وی افزود: حرف هایی خواهم زد که اگر نگویم 
،به انقالب اسالمی ظلم کرده ام . ما در ستاد امر 
بمعروف به جنگ پلیدی ها و کارش��کنی ها و 
نابخردی ه��ا و آلودگی های مدیران و حیف و 
میل ها رفته ایم، واین راه را ادامه خواهیم داد. 

کربالیی خاطر نش��ان کرد: ما باید خیرخواه 
یکدیگ��ر باش��یم ، باید همدیگ��ر را موعظه و 
نصیحت کنیم،  باید هشدارهای ما به نسل امروز 
و دیروز پیرامون خطرها، مرتبا بیان شود. باید 

مردم با خوبیها و معروف ها آش��نا ش��وند، باید 
مردم ذاتا از بدی ها متنفر باشند، اکنون جای 
معروف و منکر گاهی عوض م یش��ود و وظیفه 

همگان، اصالح امور است. 
وی در پاس��خ به اینکه چرا می��دان را برای 
جوانان باز نگذاش��تید، گفت: پاسخ من روشن 
است ، صبر کردم ، نیامدند و میدان خالی ماند 

. مهم این نیست که به مجلس بروم ، مهم این 
اس��ت که باورهای نس��ل امروز را که متاسفانه 
توسط برخی مدیران ناالیق دستکاری شده را 

به جایگاه اصلی خود باز گردانم . 
دبیر حزب موتلفه استان گیالن تأکید کرد: به 
مردم نش��ان خواهم داد که بدون پول و پوس��تر و 
خالف و خرید رای هم میتوان به مردم خدمت کرد.

حسن کربالیی:

انتخابات بستر مناسبی
 برای احیای امر به معروف است
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دکتر اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه 
اسالمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری 
تس��نیم به بررسی مسائل اخیر پس از تصمیم 
بنزینی دولت، عوامل بوجود آمدن آن و راهکار 
جلوگیری از حوادث مش��ابه در آینده پرداخته 

است که متن آن را در ادامه می خوانید.

 درخص�وص حوادث چن�د روز اخیر 
پ�س از تصمی�م بنزینی دول�ت، تاکنون 

صحبت های زیادی ش�ده هم درباره علل 
ای�ن اعتراض�ات و هم اینکه چط�ور این 
اعتراضات درادامه به اغتش�اش کش�یده 
ش�د. حاال که این موج ح�وادث فروکش 
کرده، می توان با یک نگاه واقع بینانه تری 
به صحنه نگریس�ت. از نظ�ر چه عواملی 
زمینه ساز این مسائل شد و راهکار مقابله 

با آن چیست؟

یک موضوع این اس��ت که آی��ا ما باید برای 
مردم، حق اعتراض قائل باشیم؟ بله این روشن 
اس��ت. تابحال هم کس��ی نگفته که مردم حق 
اعتراض ندارند ام��ا وقتی می آییم و می گوییم 
جایی را برای اعتراضات مردم مش��خص کنیم، 
یعنی اصل را بر اعتراض گذاش��تیم در حالیکه 
باید به گونه ای کار ش��ود که اصال اعتراضی به 
وجود نیاید و باید به گونه ای عمل کنیم که مردم 

به جای اعتراض، تشکر کنند.

یادم هست یک زمانی حضرت امام)ره( هم به 
مسئولین فرمودند مانند رجایی و باهنر، کاری 
کنید که وقتی می روید مردم به س��ر و س��ینه 
خ��ود بزنند. وقتی دولتی به پایان می رس��د و 
مردم می گویند »الهی ش��کر که رفت«، این به 

چه کار می آید؟
بنابراین ب��ه جای اینکه صرفا به مردم گفته 
ش��ود که حق دارید اعتراض کندی، بپرس��ید 
اعتراضت چیس��ت و خواسته ش��ان را برآورده 

کنید. این اصل قضیه است.
مسئله دوم اینکه انتقاد و اعتراض دائم وجود 
دارد و همه انتق��اد و حتی اعتراض می کنند و 
کشور ما هم در این قضیه یک کشور آزاد است 
ولی نکته اساس��ی در این سال ها این بوده که 
دولت بجای حل مشکالت به گونه ای عمل کرده 
که االن هم طبقه پولدار مشکل دارد و هم مردم 

بی پول مشکل بیشتری دارند.

همی��ن قضیه گران ک��ردن قیمت بنزین را 
ببینید. درست در شب تولد پیامبر اسالم)ص(، 
در هفته وحدت و در حالی که مهمانان خارجی 
کنفرانس وحدت در ایران هستند، بدون اطالع 
رس��انی، در نیمه شب بنزین را گران می کنند، 
بعد می گویند اگر پیش تر اطالع بدهیم، مردم 
به پمپ بنزین ها می ریزند. اصال بر فرض که این 
حرف درست باش��د. یک روز یا دو روز اینطور 
می ش��ود، مگر ظرفیت خودروها چقدر است؟ 

اصال بگوین��د دو روز بنزین را با مبلغ ۱5۰۰ یا 
2۰۰۰ توم��ان می دهم و بعد از چند روز بنزین 

به ۳۰۰۰ تومان می رسد.

ب�ه نظر ش�ما دلیلش این نیس�ت که 
رابط�ه خوبی بی�ن دولت و م�ردم وجود 
ندارد؟ یعنی نمی تواند طوری با مردم رابطه 

برقرار کند که اعتماد کنند و قاتع شوند.
دولت این قدرت را ندارد که اینطور با مردم 
حرف بزند و رابطه ای هم با مردم ایجاد نمی کند. 
خدا بیامرزد ش��هید رجایی را. ایشان واقعا یک 
نمونه بود. در زمان مسئولیتش، مسئوالن بانک 
مرک��زی گفتند در بانک ها اس��کناس نداریم و 
پولی نیست که به مردم بدهیم، باید اسکنانس 
چاپ کنیم. رجایی گفت اسکناس بدون پشتوانه 
تورم ایجاد می کند و آنها گفتند چاره ای نیست 
و ضرورت دارد. شهید رجایی گفت من به مردم 

اسداهلل بادامچیان:

راه عالج وضعیت فعلی کشور
دقت در انتخاب نمایندگان مجلس آینده است 

عالج کار در انتخابات مجلس آینده 
است. چه کسانی باید برای حل این 

مشکالت انتخاب بشوند؟ کسانی که 
خودشان به فکر پرکردن جیب شان 

نباشند را از کجا بشناسیم؟ از زندگی 
40 ساله  گذشته شان.
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بینش اول این است که می گوید همه 
چیز بر مبنای فقه، تدین و تقواست 
و سالم است. بینش دوم لیبرالی و 

التقاطی است. االن در مجلس اکثریت 
در دست بینش دوم است. مردم این 

بینش را ببینند، سوابق را نگاه کنند و 
افراد خوش فکر را انتخاب کنند.

می گوی��م پول هایش��ان را در بانک بگذارند. 
آن مسئولین مخالفت کردند و گفتند در زمان 
پهلوی این کار انجام شده و نتیجه نداده، رجایی 
گفت شما رابطه من با خدا و مردم را نمی دانید. 
نماز شبش را خواند و از خدا درخواست کرد و 
صبح به مردم گفت که در بانک ها اسکناس کم 
ش��ده و دو راه وجود دارد، یکی اینکه اسکناس 
ب��دون پش��توانه چاپ کنیم ک��ه موجب تورم 
می شود و من شرعا جایز نمی دانم، چون نخست 
وزیر ش��ما هس��تم و دلم نمی آید و خودم هم 
آس��یب آن را می بینم یا اینکه شما پول هایتان 
را در بانک بگذارید. نتیجه این شد که تا ساعت 
یک بعدازظهر آنقدر پول در حس��اب گذاشته 

بودند که بانکها گفتند اسکناس اضافه داریم.
حاال همین اقای رجایی، آیا برادر یا پسرش 
را سر کار آورد؟ آنها هنوز هم هستند و زندگی 
عادی دارند. همسر ایشان هم در یک آپارتمان 

معمولی زندگی می کند.
یادم هس��ت یک روز پس��ر آقای رجایی به 
ساختمان نخست وزیری آمد و به یکی از آقایان 
که مسئول ترابری بود گفت به من یک موتور 
بده تا سوار شوم و یک دوری بزنم. آن مسئول 
گفت نمی شود، اینها برای مردم است و نمی توانم 
و آقای رجایی هم اجازه نمی دهد. پسر مرحوم 
رجایی گفت موتور خودت را که می توانی بدهی. 
بعد از اینکه آقای رجایی از ماجرا باخبر شد آن 
فرد مسئول را خواست و گفت به چه حقی این 
موتور را دادی؟ او گفت موتور برای خودم بود، 
آقای رجایی جواب داده بود که اگر برای دیگران 
بود که االن اخراج بودی، همان موتور خودت را 
چرا دادی؟ چون پسر مِن رجایی بود؟ چرا بین 

پسر نخست وزیر با بقیه فرق می گذاری؟
حاال اگر مس��ئولین م��ا حقوق های نجومی 
بگیرن��د و این را حق خودش��ان هم بدانند، آیا 
می توانند با مردم رفیق شوند؟ آیا مردم حرفشان 

را گوش می دهند؟
ما باید کاری کنیم که مردم اعتراض نکنند نه  
اینکه بالیی به سرشان بیاوریم بعد بگوییم حق 
داری اعتراض کنی و جایی هم برای آن در نظر 
بگیریم و چند نفر هم بیاین��د از این  اعتراض 
سوءاستفاده کنند و اغتشاش شکل بگیرد. مردم 
جمع شدند که چه بگویند؟ مگر شما نمی دانید 
و خب��ر ندارید؟ مگر مردم به نمایندگان ش��ان 
نمی گویند؟ خواست مردم را برآورده کنید و اگر 

هم نمی توانید بگویید که نمی شود.

 راهکاره�ای زی�ادی را افراد مختلف 
برای بهب�ود وضع موجود پیش�نهاد می 
دهند. ازجمله اینکه الزمه حل مشکالت، 
انتخ�اب درس�ت مس�ئولین خصوصا در 
انتخابات  است. ما تا انتخابات دوره یازدهم 
مجلس ش�ورای اس�المی فاصل�ه زیادی 
نداریم. از نظر شما چطور می توان از طریق 
مراجعه به صن�دوق رای جل�وی حوادث 

مشابه را در آینده گرفت؟
بله من هم معتقدم عالج کار در انتخابات 
مجلس آینده اس��ت. مردم در تهران به ۳۰ 
نفر رای می دهند ولی طبق یک نظرسنجی، 
تصاوی��ر نمایندگان تهران را به مردم نش��ان 
داده بودن��د و گفت��ه بودن��د ک��ه اینه��ا را 
می شناس��ید؟ برخی پرسیده بودند اینها چه 

کسانی هس��تند؟ جالب اس��ت حتی برخی 
فکر می کردند آقای الریجانی نماینده تهران 

است.
خب چرا مردم به کس��انی رای می دهند که 
ناتوان هستند؟ در همین انتخابات آینده بیایند 
و به کسانی رای بدهند که مطمئن باشند می 

توانند مشکالت کشور را حل کنند.
در اینجا، تش��خیص مردم مهم اس��ت. باید 
ببینیم االن به چه مجلس��ی نیاز داریم؟ کشور 
دچار مش��کالت اقتصادی اس��ت. چه کسانی 
باید برای حل این مش��کالت انتخاب بشوند؟ 
کسانی که خودشان به فکر پرکردن جیب شان 
نباشند را از کجا بشناسیم؟ از زندگی ۴۰ ساله 

گذشته شان.
مرحوم آقای نبی حبیبی که از دنیا رفت، با 
اینکه در گذشته استاندار سه استان و معاون دو 
وزارتخانه و ش��هردار تهران بوده، یک آپارتمان 

دارد و خودروی ش��خصی هم ندارد، س��یمان 
هگمتانه یک خودرو در اختیار او گذاش��ته بود 
و بعد از اینکه از دنیا رفت آن خودرو نیز تحویل 

داده شد.
اگر کسی در 2۰ سال گذشته چیزی نداشته 
و االن صاحب آالف و اولوف شده و یا کسی که 
خانه اش بسیار تجمالتی است، غصه محرومین 
را می خورد؟ طبیعی است که نمی فهمد، مانند 
کس��ی که در اتاق دربس��ته و گرم نشس��ته و 
نمی بیند که بیرون برف و باران می بارد. کسی 
ک��ه در خان��ه مجلل و اش��رافی زندگی کند و 
ماش��ین آخرین مدل داش��ته و فرزندانش هم 
در اروپا، آمریکا و کانادا درس می خوانند، غصه 
محرومین را می خ��ورد؟ این فرد نباید انتخاب 

شود. این روشن است.
مردم برای رفتن به دکتر، از چند فرد مطمئن 
سوال می کنند تا یک پزشک خوب پیدا کنند، 

اینجا هم باید این کار را بکنند.
آیا فردی که در شهرس��تان ب��رای گرفتن 
رای م��ردم غذا و پول می ده��د، واقعا نماینده 
ملت اس��ت؟ نه، این س��رمایه گذاری است که 
سرمایه گذاری یک میلیاردی می کند و وقتی به 
مجلس برود س��عی می کند این سرمایه ای که 
هزینه کرده را به دس��ت آورد و بعد هم درآمد 
کسب می کند. دیده شده که فرد اسما نماینده 
مجلس اس��ت ولی زد و بن��د می کند، مردم به 

چنین فردی رأی ندهند.
در ای��ن کش��ور در ده مجلس گذش��ته، دو 
مجلس دست اصالح طلبان، لیبرال ها، چپ ها و 
داغ ها بوده، یکی مجلس سوم و دیگری مجلس 
ششم. آیا این دو مجلس واقعا مفید بودند؟ در 
کالم مفید هستند؛ من اصالح طلبان را هم عضو 

این مملکت می دانم. همه اینها عضو این کشور 
هستند. دولت هم باید دولتی باشد که با حفظ 
هم��ه ارزش های انقالب، همه را بکار بگیرد؛ نه 

اینکه باندی و جناحی عمل کند.
آقای بهش��تی و هاشمی رفسنجانی دو نامه 
در اسفند س��ال 59 برای امام)ره( نوشتند که 
مش��کل ما در کش��ور دو بینش است، بینش 
اول این است که می گوید همه چیز بر مبنای 
فقه، تدین و تقواست و سالم است. بینش دوم 
لیبرال��ی و التقاطی اس��ت و اگرچه می گویند 
که اس��الم می خواهیم ولی اسالم شان راستین 

نیست و مشکل مملکت در بینش دوم است.
ش��ما آقای بازرگان را ببینید. ب��ازرگان آدم 
خوب، مسلمان و نمازشب خوان بود اما تفکرش 
غلط بود و بینش دوم را داشت. چقدر مصیبت 
برای کش��ور ایج��اد کرد، چقدر جوان��ان ما در 
س��نندج به خاطر بی س��لیقگی او که یک فرد 
توده ای را به عنوان استاندار کردستان گذاشت، 
کشته شدند. بعد از آن، قائله ۱۴ اسفند بود. آیا 
این عقل سیاسی است که همه جمع شوند دور 
بنی صدری که دیکتاتورمآبانه عمل می کرد؟ بعد 
از آن ۳۰ خرداد شکل گرفت و بعدا در مجلس 
ششم هم تحصن و برخورد و درگیری، االن هم 
در مجلس اکثریت در دس��ت همین هاست اما 
یک نفر از لیست ۳۰ نفر را در تهران کسی نمی 
شناسد. مردم این بینش را ببینند، سوابق را نگاه 

کنند و افراد خوش فکر را انتخاب کنند.
نوع نگاه در دوره جدید مجلس باید این باشد 
که مشکل اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی 

را حل کنیم.

 برخی هم که خودش�ان را قبال عامل 
روی کارآمدن دولت فعلی می دانس�تند، 
حاال بدون هیچ توضیحی دم از مخالفت با 
آن می زنن�د و در حوادث اخیر هم دیدیم 

که طرف اغتشاشگران را گرفتند.
مردم نبای��د به دروغ ها توجه کنند. ببینید 
برخی چقدردروغ گفتند که اگر آقای رئیس��ی 
رئیس جمهور شود، در پیاده روها دیوار می کشد 
و اعدام می کند! خب آقای رئیس��ی رئیس قوه 
قضائیه شد، آیا دیوار کشید و اعدام کرد؟ اعدام ها 
را ه��م که کم کرد و زندانی ها را آزاد کرد. چرا 
دروغ می گوین��د؟ و چرا باید ب��ه این دورغ ها 
اعتماد شود؟ اخیرا هم که دیدیم چه افتضاحی 
به بار آوردند. گروهی اغتشاش گر آمدند کشور 
را بهم ریختند و پمپ بنزین، دانشگاه، منازل و 
مغازه مردم را آتش زدند و غارت کردند اما اینها 

از آنها حمایت کردند.
پمپئ��و و نتانیاه��و ه��م از این ه��ا حمایت 
می کردن��د. این رفتار آنها یا حماقت سیاس��ی 
اس��ت و یا خودکش��ی سیاس��ی. ببینید االن 
چه کس��ی از این حمایت هایی که این افراد از 
اغتشاشگران می کنند خوشش می آید؟ آمریکا 

و اسرائیل و انگلیس یا مردم؟
پ��س این بین��ش تا حاال ج��واب و نتیجه 
ن��داده ولی اینها می خواهن��د دوباره بیایند و 
االن طرف��دار مردم و اعتراضات ش��دند. آنها 
می گفتید ما دولت روحانی را سرکار آوردیم. 
همینها در دولت، روحانی را به این مشکالت 
کش��اندند حاال می خواهند چهره شان را بین 

مردم عوض کنند.
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی با بیان اینکه اصل بر مش��ارکت 
حداکثری و بعد انتخاب کاندیدا اس��ت، گفت: اولویت همه احزاب، جلب مشارکت 

مردم است.
محمود الفت در گفت وگو با ایسنا، گفت: برخی نمایندگان از اعضای حزب مؤتلفه 
هستند و در جریان انتخابات امسال نیز حضور خواهند داشت و ما براساس شاخص 
های مورد تأیید حزب مؤتلفه اسالمی درباره حمایت از کاندیداها اقدام خواهیم کرد.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در همدان درباره معرفی نامزدهای احتمالی از سوی 
این حزب برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: بنا بر 
اعالم نظر وزارت کشور و پس از تعیین صالحیت افراد متقاضی شرکت در انتخابات، 
در مورد حمایت از کاندیداها ولو اینکه از س��وی این حزب یا احزاب همسو از نظر 

فکری با اصولگرایان باشد، تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سبقه سیاسی و مذهبی مردم می دانند که 

برای حفظ حریم کشورشان باید در پای صندوق های رأی حاضر شوند.

محمود الفت:

حمایت از کاندیداها براساس شاخص ها خواهد بود

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: مسئوالن عالی استان 
موظف هستند انتخابات را در اتاق شیشه ای برگزار کنند.

محمد حسین شفیعی ها با اشاره به انتخابات گذشته گفت: تغییر دادن 
ریل انتخابات از معیش��ت مردم به حوزه فرهنگی و سیاسی، تضادی 2 
قطبی ایجاد کرد و مردم با وجود آس��یب در حوزه معیش��تی، از ترس 

گرفتاری های جدید فرهنگی و سیاسی به روحانی رای دادند.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی در استان قزوین همچنین یادآور شد: به 
دلیل اختالفات داخ��ل جریان، ما در انتخابات مجلس شورای اس��المی 
س��ال9۴ کرسی های خود را در قزوین از دست دادیم. در سال 9۴ تعداد 
زیادی از اصولگرایان حضور داشتند که حاضر به کنار رفتن برای لیست 

نهایی نبودند و آرا در قزوین شکسته  شد.
 دبیر ائتالف بزرگ پیروان والیت قزوین درباره روند انتخاب کاندیدهای 
نهایی این ائتالف گفت: به نظر می رس��د ائتالف بزرگ پیروان والیت و 
شورای ائتالف نیروهای انقالبی در نهایت با یک فهرست واحد حضور در 

انتخابات مجلس داشته باشند. 
از مردم و میزان مقبولیت بیشتر داوطلبان منتشر شود.وی افزود: تصمیم بر این است که فهرست نهایی بر اساس نظرسنجی 

محمد حسین شفیعی ها:

تقسیم آرای اصولگرایان موجب آسیب در انتخابات گذشته شد

عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: نیروهای انقالبی 
برای حضور در انتخابات ش��اخص های خود را به صورت ش��فاف با مردم 
مطرح کنند و وزن دهی این شاخص ها را به نخبگان به نمایندگی از رای 

دهندگان بسپارند.
صالح اس��کندری پس از ثبت نام در انتخابات در گفتگو با خبرگزاری 
فارس با اشاره ائتالف های انتخاباتی در کشورهای دیگر گفت:  در روندهای 
یک کاسه کردن مواضع و منافع احزاب و گروه های سیاسی در ائتالف های 
انتخاباتی کشورهای مختلف می بینیم که احزاب پیشرفته می کوشند در 
تعامل مستقیم با نخبگان به نمایندگی از رای دهندگان و ذی نفعان در 
انتخابات به شاخص های ارزیابی و معرفی افراد و گروه ها در ائتالف های 

انتخاباتی دست پیدا کنند.
صالح اسکندری گفت: در برخی جوامع تعریف نظام ممیزی در گزینش 
داوطلب��ان انتخابات از طریق ارائه تاییدیه به امضای تعداد مش��خصی از 

نخبگان حتی تبدیل به یک الزام قانونی شده است.
وی با بیان اینکه ش��بکه های اجتماعی فرص��ت خوبی را برای تعامل 
بین نخبگان، رای دهندگان و گروه های سیاس��ی به وجود آورده اس��ت 
پیش��نهاد کرد: نیروهای انقالبی شاخص های خود را به صورت شفاف با 
مردم مطرح کنند و وزن دهی این شاخص ها را به نخبگان به نمایندگی 

از رای دهندگان بسپارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اجماع و توافق نیروهای انقالبی در گرو 
شفافیت در شاخص مداری است.

صالح اسکندری با بیان اینکه شاخص هایی نظیر حسن سابقه، توفیقات 
مدیریتی، تحصیالت مرتبط، سابقه مدیریت اجرایی و کالن، جوان گرایی، 
انقالبی گری و ... وقتی به صورت شفاف برای مردم تعیین و تبیین شود 
مطمئنا نخبگان بر اساس نیازهای کشور و تامین تخصص های ضروری 

در اداره مجلس شورای اسالمی به آنها وزن دهی می کنند.

صالح اسکندری:
اجماع انتخاباتی نیروهای انقالب در گرو شفافیت در شاخص مداری است
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نایب رئیس ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اسالمی درباره شرایط تجمعات اعتراضی مؤثر 
و مش��روع می گوید: با توجه به اصل 27 قانون 
اساسی و قانون احزاب، از آنجایی  که امربه معروف 
و نهی از منکر به عن��وان یکی از وظایف احزاب 

شناخته  شده است، 
دول��ت و نظام باید 
بس��تری را فراه��م 
کنند ت��ا تجمعات 
اعتراض��ی از کانال 
پیگی��ری  اح��زاب 

شود.
ض��ا  ر حمید
ترقی، عضو شورای 
ح��زب  مرک��زی 
اس��المی  مؤتلف��ه 
ش��کل  درب��اره 
مش��روع اعتراضات 
در ش��رایط فعل��ی 
کشور به ایرناپالس 
می گوید: طبق اصل 
اساسی،  قانون   27
تجمع��ات در قالب 

احزاب قانونی اس��ت، ازاین رو احزاب می توانند 
زمینه تجمع و بیان اعتراضات به شکل قانونی 

را فراهم کنند.
وی ادام��ه می دهد: از آنجایی  که اعتراضات 
خیابانی توسط هیچ حزب قانونی و شناسنامه دار 
هدایت و برنامه ریزی نمی شود، به طور طبیعی 
مورد سوءاستفاده ضدانقالب و جریان های معاند 
قرار می گیرد. همان گون��ه که در قانون احزاب 
مصوب سال 9۴، به موضوع امربه معروف و نهی 
از منکر به عنوان یکی از وظایف احزاب پرداخته  
شده اس��ت و در قانون اساسی نیز تجمعات از 
سوی احزاب مورد تأیید قرارگرفته است، دولت 
و مردم باید بس��تر مورد نیاز به لحاظ قانونی و 
آیین نامه ای برای برگزاری تجمع توسط احزاب 

را فراهم کنند.
این فعال سیاس��ی اصولگرا تأکید می کند: 
م��ردم اعتراضات خ��ود را از این طریق احزاب 
بیان و به گوش مسئوالن برسانند، تا نماینده ای 
برای پیگیری موضوع داش��ته باش��ند. چراکه 

امکان پیگیری و اعالم نتایج آن به مردم وجود 
داش��ته باشد. در غیر این صورت، از آنجایی  که 
این اعتراضات رهبری و شناسنامه ندارد، هیچ 
دولتی تن به شنیدن صدای معترضان نمی دهد 
و مورد سوءاس��تفاده اغتشاش��گران و اراذل  و 

اوباش قرار می گیرد و بی ثمر می ماند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که اصل 27 
قانون اساسی بدون اش��اره به احزاب، برگزاری 
تجمع را بدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل 
اسالم نباشد آزاد می داند، تصریح می کند: بله؛ 
اما احزاب فراگیر باید برای چنین مسائلی اقدام 
کنند. مردم باید اعتراض خود را از کانال احزاب 
پیگیری و دولت و نظام نیز زمینه آن را فراهم 
کنن��د. نه اینکه هرج ومرج ایجاد ش��ود، قاعدتاً 

دول��ت هم مجوز برگزاری تجم��ع را به احزاب 
می تواند بدهد نه مردم عادی و بدون تشکیالت.

ترقی در پاسخ به اینکه آیا مسبب وضعیت 
کنونی، احزاب هستند که اقدامی برای برگزاری 
تجمع نمی کنند، می گوید: البته ما در حال حاضر 
سراس��ری  اح��زاب 
داری��م ام��ا چن��دان 
فعال نیستند؛ چراکه 
دولت و نظام چندان 
حمایت نمی کنند اما 
خواس��تار  دولت  اگر 
تجم��ع  برگ��زاری 
مسالمت آمیز و قانونی 
اس��ت، بای��د بس��تر 
آن را فراه��م کن��د. 
احزاب نیز مسئولیت 
را  تجمع��ات  کنترل 
بپذیرن��د و مان��ع از 
نفوذ و سوءاس��تفاده 
ش��وند.  اراذل واوباش 
ای��ن صورت  در غیر 
نه م��ردم از اعتراض 
و تجمع��ات س��ودی 
خواهند برد و نه دولت می تواند به اغتشاشات و 

خرابکاری ها پاسخ درست و مثبتی دهد.
در هفت��ه اخی��ر و در پ��ی افزایش قیمت 
بنزین، اعتراضات گسترده ای در سراسر کشور 
رخ داد که منجر به آس��یب های بسیاری شد. 
در این میان مس��ئوالن بارها تأکید کردند که 
صف معترضان و مردمی که از شرایط موجود 
گالیه مندن��د از افرادی که دس��ت به تخریب 
زده اند، جداس��ت و باید صدای آنها را ش��نید 
و پاس��خگوی مطالبات آنها بود. عالوه بر این، 
قانون اساس��ی در اصل 27 خود، تأکید کرده 
است »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون 
حمل س��الح، به ش��رط آنکه مخل به مبانی 

اسالم نباشد، آزاد است.«

حمیدرضا ترقی:

دولت بستر برگزاری اعتراضات قانونی 
را فراهم کند

حزب موتلفه اس��المی در بیانیه ای خواستار مناظره رئیس جمهور با 
سید مصطفی میرسلیم شد. 

در ابتدای این بیانیه آمده اس��ت: ملت بزرگ ایران پس از به شکست 
کشاندن توطئه خطرناک استکبار و اغتشاشات اخیر که با رهبری مدبرانه 
ولی امر ملس��مین و حضور گسترده مردم و امدادهای الهی حاصل شد، 
س��واالت فراوانی از دولت و ش��خص رئیس جمهور دارد که نیاز است از 
طرف حزبی که سابقه آن از آغاز نهضت امام خمینی )ره( شروع شده و 
در همه فراز و فرودهای حدود شصت سال، صادقانه با دستانی پاک و ایضاً 
تقدیم ش��هدایی بزرگ در خدمت مردم بوده و هست، از ریاست محترم 

جمهوری پرسیده شده و جواب بشنود.

این بیانیه می افزاید: حزب موتلفه اسالمی در انتخابات ریاست جمهوری 
جناب آقای مهندس سید مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد خویش به 
مردم عرضه داشت، شخصیتی که تدین و سالمت و خدمات او مورد تائید 
همگان اس��ت و اکنون از ریاست محترم جمهوری می خواهد با شخص 
ایشان در یک مناظره، در هر جا که تعیین کنند به سواالت مردم درباره 

مسائل جاری کشور پاسخ دهند.
در انتهای بیانیه حزب موتلفه اس��المی آمده اس��ت: بدیهی است، 
متن سواالت با توافق طرفین مناظره تهیه خواهد شد. امید که ریاست 
محترم جمهوری جهت روشن شدن مسائل، در اسرع وقت پاسخ مثبت 

دهند.

پیشنهاد حزب موتلفه اسالمی
 برای مناظره رئیس جمهور با میرسلیم 
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 نتانیاه��و رئی��س دولت معل��ق رژیم 
صهیونیس��تی در اوج فتن��ه 88 هنگامی 
که س��ران فتنه به مرحله مسجدسوزی و 
قرآن س��وزی روی آوردند، گفته بود؛ »اینها سرمایه بزرگ اسرائیل در 

داخل ایران هستند.«
بیانیه خاتمی، موسوی و کروبی و پیش از آن بیانیه 77 اصالح طلب 
روس��یاه در حمایت از اشرار و جریان آشوب را در یک کلمه می شود 
تحلیل کرد و آن اینکه ورشکستگی سیاست های تجاوزکارانه آمریکا 

در ایران به جایی رسیده که آنها دارند از »سرمایه« می خورند.
به قول یک پژوهش��گر روس��ی »اندره کوروبیکو«، ما گرفتار یک 
جنگ هیبریدی هستیم، جنگی که آمریکایی ها در 8 الیه با ما درگیر 
هستند. الیه دیپلماسی، الیه اطالعاتی و تبلیغاتی، الیه سایبری، الیه 
نظامی، الیه اقتصادی، الیه نیروه��ای ویژه و باالخره الیه حمایت از 

نابسامانی ها و شورش های محلی!
آمریکای��ی ها در طول حیات خود که درگیر با ملت های مظلوم و 
س��تمدیده بودند، تاکنون درگیر چنین جنگی نبودند. ۴۰ سال نبرد 
بی ام��ان آمریکا با ملت ایران چیزی جز خفت و خواری و شکس��ت 
و ناکامی برای آنها به دنبال نداش��ته اس��ت. آنها در ایران با یک نظام 
مردم ساالر و مس��تقر روبه رو هستند. آنها در ایران با یک ملت دلیر، 
جس��ور و بصیر مواجه هس��تند که از یک رهبری الهی و هوش��مند 
برخوردار اس��ت. رهبری که از تهدید، فرصت و از شکس��ت، پیروزی 
می سازد. رهبری که جوهره بیداری خود را در بحران ها نشان داده و 
با توکل به خدا و اطمینان از آگاهی و بصیرت ملت، مدام به دشمن 

سیلی می زند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اخیرا گفته؛ »ایران با قطع اینترنت، 

سربازان ما را در این کشور خلع سالح کرد.«
معلوم می شود رژیم صهیونیستی عالوه بر »سرمایه« در ایران »سرباز« 
هم دارد. همان ها که با شرارت و بی رحمی به اموال مردم و اموال عمومی 
آسیب رساندند و از پشت به مردم و حافظان امنیت شلیک کردند و کار را 

به آتش زدن مسجد و قرآن سوزی رساندند.
یک جماعتی از اصالح طلبان هستند که پنهان نمی کنند جرج سوروس، 
ط��راح و مجری انقالب های مخملی بر آنها »والیت« دارد. موس��وی که 
در فتنه 88، اردش��یر امیر ارجمند مش��اور خود را ولی خود می دانست، 
پای در وادی نفاق و حمایت از کفر و ش��رک جهانی گذاش��ت و سوابق 
و خدمات خود به انقالب را به آتش کش��ید، اکنون بی ش��رمانه از همان 
قرآن سوزانی که در عاشورای 88 »مردان خداجو« نامید، حمایت می کند. 
کروبی هم که آرای او در انتخابات 88 کمتر از آرای باطله صندوق ها بود،  
با پررویی واقعیت حمایت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را از اشرار 
نفی می کند و می گوید؛ »ریشه حوادث اخیر را باید در درون جست و نه 

آن سوی آب ها«!
اینان »حق قمه کش��ی« برای اش��رار قائلند و جنایات آنه��ا را نادیده 
می گیرن��د و مرزی بین معترض با آنها قائل نیس��تند. این افراد همان ها 
هستند که در سه فتنه 78 و 88و 9۶ در مرز »بغی« و »حرب« با نظام 
حرک��ت کردند و گاهی با »خروج از حاکمیت« و گاهی هم با »خروج بر 
حاکمیت«! نام این جماعت به عنوان روسیاه ترین رجال سیاسی معاصر در 

تاریخ کشور ثبت خواهد شد.
اینکه بس��اط آشوب ۴8ساعته جمع می ش��ود، اینکه در بیش از هزار 
شهر هیچ تجمع و شرارت و مخالفتی با طرح افزایش قیمت بنزین صورت 
نگرفته، تنها در نقاطی که رژیم صهیونیستی »سرمایه« و »سرباز« داشته، 
فتنه خود را نش��ان داد، برای دستگاه های قضائی و امنیتی و حتی برای 

دشمنان نظام می تواند یک عالمت و هشدار باشد.
در روز روشن شبیه قطاع الطریق جلوی ماشین های مردم را می گیرند و 
آنها را با چاقو و قمه و سالح کمری تهدید و مجبور به اعتراض می کنند. 
مغازه های مردم را غارت می کنند و آنها را به آتش می  کشند، به سوی مردم 
و نیروهای حافظ امنیت شلیک می کنند، حتی به اماکن مقدس، مسجد 
و حوزه های علمیه حمله می کنند و بی محابا آدم می کش��ند، اسم آن را 

می گویند »اعتراض«! یک جماعت ابله مثل همین س��ران فتنه می آیند 
وسط و می گویند از »حق اعتراض« دفاع می کنیم! کدام »حق اعتراض«! 
آن وقت تمام قد ترامپ و پمپئو و ماکرون و… از این »حق« دفاع می کنند.

آمریکایی ه��ا در جنگ هیبریدی می خواهن��د ویترین »حکومت« و 
»نظام« را به هم بریزند. در عراق و لبنان این کار را کردند. دولت، ویترین و 
دکور بیرونی یک نظام است. رژیم صهیونیستی اکنون دچارچنین معضلی 
است. انتخابات و رقابت لب به لب در سرزمین های اشغالی، دولت نتانیاهو 
را منفعل و منعزل کرده است. آنها همین بساط هرج و مرج و بی دولتی را 

در خط مقاومت به ویژه در ایران دنبال می کنند.

بی کفایت��ی و ناکارآمدی دولت را می توان ب��ا »نظارت« و »هدایت« و 
»اعت��راض قانونی« عالج کرد، اما بی  دولتی و هرج و مرج و بی حس��اب و 
کتابی؛ به هم خوردن امنیت و اقتدار ملی را به دنبال دارد. آنها که به دروغ 
به همین دولت رای  دادند و خود را حامی صف اول آن می دانستند، در این 
وادی، دولت را تنها گذاشتند و در صف بندی جالد و شهید، جانب جالد 
را گرفتند و مثل سال 78 و 88 کنار آمریکا و استکبار جهانی ایستادند و 

به ملت خود پشت کردند.
برگردیم به مبحث اول، این س��ؤال که چرا دش��من در این مرحله از 
»سرمایه« می خورد را باید یک پیروزی بزرگ در نبرد نرم سوم و موفقیت 
در جنگ نیمه س��خت با استکبار جهانی دانس��ت، همان طور که رهبری 
فرمودن��د: »ملت بار دیگر عظمت خود را نش��ان داد و توطئه خطرناکی 
را نابود کرد« و نیز فرمودند: »در جنگ نرم همچون یک شطرنج باز ماهر 

همیشه باید یک قدم از دشمن خود جلو بود.«
ملت با قیام سراسری خود نشان داد یک قدم از دشمن در خنثی کردن 
توطئه ها جلو است. سران فتنه نشان دادند همچنان لنگ لنگان پشت سر 
دشمن با آنها راه می آیند و همزبانی می کنند. مردم سراسر کشور در قیام 
تاریخی خود نش��ان دادند برای اشرار »حق قمه کشی« قائل نیستند،  اما 
س��ران فتنه یا بهتر بگوییم سربازان و سرمایه های رژیم صهیونیستی در 
ایران برای اشرار »حق قمه کشی« قائل هستند. بیانیه آنها نشان می دهد 

در غم از دست دادن آنها عزادارند.

پیروزی بزرگ در نبرد نرم سوم
محمد کاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص آخرین تحوالت 
خاورمیانه و اعتراضات در عراق و لبنان و همچنین پیش بینی وضعیت 
آینده این کش��ورها اظهار داش��ت: عوامل بیرون از جغرافیای یک کشور 
مردم را به کوچه و خیابان می کشاند و جامعه را بر اساس نظام فکری یا 
نگاه سیاسی شان تحت تاثیر قرار می دهد تا آن جامعه به حرکت خود 
ادامه بدهد و به نوعی رقابت سبب طوالنی مدت شدن بحران ها می شود 

و به بستری فرسایشی تبدیل می شود.
حس��ن السجردی در گفت وگو با خبرنگار ش��فقنا آینده در رابطه با 
تحوالت اخیر منطقه و اعتراضاتی که در لبنان و عراق ش��اهد آن بودیم، 
آین��ده این اعتراضات را چگونه می بینید و فکر می کنید به کدام س��و 
خواهد رفت؟ گفت: در رابطه با فروکش نکردن اعتراضات مردمی به نظر 
می رسد خاورمیانه در هزاره سوم دچار اقدامات فرسایشی شده است. به 
دالیل مختلفی از جمله نداشتن زیرساختهای زندگی مدنی و بحث های 
مربوط به شکاف های اجتماعی و فاصله نسلها و بحثهای مربوط به طبقات 
اقتصادی، دار و ندار و اینکه شکاف بین ثروتمندان و فقرا ایجاد می شود 
و بحث های مربوط به مبارزه با فساد که بیش از هر چیزی می تواند به 
مردم جامعه رخ نش��ان دهد و در عین حال بخاطر رقابت های قدرتهای 
منطقه ای که رقابتهای آنها بروز و ظهور زیادی پیدا کرده اس��ت، بحران 
های منطقه ای حالتی فرسایش��ی پیدا کرده است که دخالت نیروهای 
بیرونی نیز از عوامل این پدیده است. عوامل بیرون از جغرافیای یک کشور 
مردم را به کوچه و خیابان می کشاند و جامعه را بر اساس نظام فکری یا 
نگاه سیاسی شان تحت تاثیر قرار می دهد تا آن جامعه به حرکت خود 
ادامه بدهد و به نوعی رقابت سبب طوالنی مدت شدن بحران ها می شود 
و به بستری فرسایشی تبدیل می شود که گذر زمان می تواند آنها را حل 

کند، این گذر زمان می تواند به تغییر و تحول و نوزایی بینجامد و یا ممکن 
است به انقالب و کودتا و … ختم شود.

وی در مورد پیش بینی خود برای دو کش��ور منطقه که اعتراضاتشان 
طوالنی شده اظهار داشت: به این بستگی دارد که چه نگاهی به تحوالت 
امروز لبنان و عراق داش��ته باشیم. اگر بر این باور باشیم که تمام اتفاقات 
داخلی است و از فساد موجود ناشی می شود و شکاف اجتماعی و تضاد 
طبقاتی وجود دارد و این وقایع به کش��مکش های داخلی مرتبط است، 
به طور حتم بحران چندان طول نمی کشد چون تمام این موارد با تیمی 
جدید و اقدامات نو توسط ساختار قدرت حل می شود. وقتی در جامعه ای 
که نخست وزیر یا دولت چند سالی است بر سر کار آمده، اعتراضات می 
تواند نشان دهنده فشار زیادی باشد که فراتر از توان جامعه داخلی است. 
عراق و لبنان امروز جامعه ای متشکل نیستند و نیروهای سیاسی قابلیت 
کشمکش و جابجا کردن رقیب را ندارند. اگر به هر دو بحران نگاه کنیم 
آنچه موجب خشن و طوالنی شدن بحران و پیدا کردن بستر فرسایشی 

است، دخالت نیروهای بیرونی است.
الس��جردی در پاسخ به این س��وال که تا زمانی که دخالت نیروهای 
خارجی وجود داشته باشد، بحران ها در هر دو کشور ادامه خواهد داشت؟ 
گفت: بله، اگ��ر دخالت های بیرونی ادامه پیدا کند و نیروهای حاضر در 
صحنه از لحاظ فکری و عقیدتی و لجستیکی و… ارتقا پیدا کنند، بحران 
ها متوقف نخواهد شد. حتی اگر دوره ای با اتفاقاتی اورژانسی مثل تشکیل 
دولت و تغییر چهره ها جامعه فکر کند در فضایی جدید تنفس می کند، 
ب��از هم به دلیل برقرار ب��ودن ارتباط با عناصر فعال بیرونی با نچرخیدن 
دول��ت جدید در مدار خواس��ته های دولتهای بیرون��ی باز هم بحران ها 

بازتولید می شوند.

حسن السجردی:

عوامل بیرون از خاورمیانه مردم را
 به خیابان می کشاند 
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به مجّرد اینکه یک مسندی، یک 
جایی، یا خالی می شود یا ممکن است 
خالی بشود، فوراً چشم میدوزیم که 
برویم آنجا! خب ش��ما اّول نگاه کن 
یا نمی توان��ی.]...[  ببین می توان��ی 
آنجا س��ؤال دارد؛ این توانایی ای که 
خدا به من و ش��ما می دهد، کنارش 
مسئولّیت هست. ]...[ هر مسئولّیتی، 
هر ِسَمتی، هر توانایی ای، در کنارش 
یک مس��ئولّیتی دارد، یک تعّهدی 
وج��ود دارد. می توانی��د آن تعّهد را 
انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درِس 

بزرگی است. 
  امام خامنه ای   98/9/10
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هر روز برای شما منتشر می شود

اثر انتخاب بنفشپنجره آخر

به گ��زارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی مدیریت جوانان به 
مناسبت گرامیداشت سالروز ۱۶ آذر و روز دانشجو بیانیه ای صادر کرد که 

متن این بیانیه به شرح ذیل است:
مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اس��المی با گرامیداش��ت روز دانش��جو 
و بزرگداش��ت یاد و خاطره شهدای دانش��جوی روز ۱۶ آذر و همچنین 
دانش��جویان و اساتید شهید هشت س��ال دفاع مقدس، امیدوار است که 

جامعه دانشگاهی همواره بر مسیر آرمان های انقالبی خود حرکت کند. 
دانشجویان امروز همان پیروان و رهروان راه کمال طلبی و آرمانخواهی 
هس��تند فارغ از هر گروه و جناح و مسیری پیش روی آن ها دشوارتر از 
گذشته می باشد. مطالبه همیشگی دانشجویان از ۱۶ آذرماه ۱۳۳۰ تا به 
امروز به دلیل اینکه ماهیت خود را از بدنه جامعه گرفته اند از مطالبات آن 

نیز حمایت می کنند.
 دانشجویان مطالبه گر، برقراری عدالت و شفاف سازی در حوزه های 

مختلف را همچنان خواستارهستند.
 اگر مطالبات دانشجویی در راستای مطالبه تاریخی و سیاسی که کلیت 
جامعه به دنبال آن اس��ت، حرکت کرده و دانش��جویان خواست عمومی 
مردم را نمایندگی و رهبری کنند، می توان گفت که در مس��یر درست 

هدایت خواهند شد. 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: انقالب همواره آماده ی 

تصحیح خطاهای خویش است. 
مدیریت جوانان، الزمه  ارزیابی هر حرکتی را تصحیح عملکرد گذشته 
می داند. پس برای این که ما به اهداف انقالب برسیم و در گام دوم موفق تر 
باشیم، باید بعد از این که اشتباهاتمان در گام اول را شناختیم، سعی کنیم 

آن ها را جبران کنیم و این می تواند یک مطالبه جدید برای دانشجویان و 
دانشگاهیان باشد. انتخابات پیش رو و حضور جوانان با روحیه انقالبی گری 

و مقاومت در مجلس می تواند این مسیر را روشن تر کند.
 مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اسالمی انتخابات مجلس دوره یازدهم را 
گام دوم می داند. حال در این روز ارزشمند، دانشجویان انقالبی و مطالبه گر 
برای مشکالت و معضالت اصلی کشور با رویکرد نگاه به گذشته تحقیق و 

ارائه برنامه راهبردی را در برنامه های خود قرار دهند. 
مدیریت جوانان از مسئولین بخصوص دولت محترم و سران دیگر قوا 
می خواهد ایس��تادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران 
جهان را که در کالم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره شده است 
را سرلوحه خویش قرار داده و همچنان کوبنده ترین پاسخ های خود را که 
اولین مطالبه همیشگی دانشجویان انقالبی است در مقابل استکبار جهانی 

که مصداق عینی آن ایاالت متحده آمریکا است به کار گیرند. 
دانش��جویان و دانشگاهیان انقالبی در روز دانش��جو که روز مبارزه با 
امپریالیس��م و استکبار جهانی است، با س��رلوحه قرار دادن بیانات رهبر 
انقالب و با استعانت از خون شهدای این راه که همان مسیر انقالبی و زیر 
بار ظلم نرفتن حس��ین بن علی)ع( است دوباره ندای هیهات من الذله را 
س��ر داده و کوبنده تر از همیشه شعار مرگ بر آمریکا را بر تارک جامعه 

دانشگاهی کشور بخصوص در مقام عمل نقش می بندند. 
دانشجویان انقالبی همواره زیر سایه والیت و با اتکا به دانش، پشتکار و 
ظرفیت های داخلی کشور همچون سالهای گذشته و مستحکم تر از آن، 
در مقابل هرگونه وابس��تگی خارجی ایس��تاده و در گام دوم انقالب قدم 

خواهند گذاشت.

مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اسالمی:

حضور انتخاباتی جوانان انقالبی می تواند مسیر را روشن تر کند


