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سرویس سیاسی- 
محمــد عطریانفر، از فعالین مدعی اصالح طلبی و از دستگیرشــدگان فتنه 88 در مصاحبــه با روزنامه آرمان گفت: 
»اصالح طلبان در پی حمایت از دولت باید هزینه خود را می پرداختند و آنچه واضح است این هزینه توسط این جریان با از 
دست رفتن بخشی از سرمایه و اقبال اجتماعی پرداخته شده است. به همین دلیل نیز اصالح طلبان در قبال این پرداخت 
هزینه نباید شــرمنده باشــند؛ چراکه طبیعی است در عرصه سیاست افراد که تصمیماتی می گیرند باید هزینه آن را هم 
پرداخت کنند. شرمندگی بی معناست، زیرا نگاهی به وضعیت موجود در زمان برگزاری انتخابات ۹۶ نشان می دهد که هیچ  
گزینه ای جز دکتر روحانی وجود نداشت تا جریان اصالح طلب بخواهد از او حمایت کند. به خصوص که در سال ۹۲ اگرچه 
اصالح طلبان با تردید از روحانی حمایت کردند اما محصول حمایت خود را پس از چهارسال اول به خوبی دریافت کردند و 

در سال ۹۶ با شوق عالقه مندی و بدون  تردید از روحانی حمایت کردند«.
عطریانفر در ادامه گفت: »مفهوم این عملکرد اصالح طلبان این موضوع را می رساند که دولت در چهار سال اول از نظر 
اصالح طلبان به درستی عمل کرده است. با همه این تفاسیر با یک جمع بندی منصفانه اصالح طلبان هیچ گاه نباید از حمایت 

خود از روحانی شرمنده باشند، چراکه این حمایت در زمان خود درست بوده است«.
وی در ادامه تأکید کرد: »اصالح طلبان در سال ۱۴۰۰ با اعتبار برمی گردند«.

مدعیان اصالحات در آستانه هر انتخابات، با طفره رفتن از ارائه طرح و برنامه و بدون توجه به مطالبات مردم، صرفا به 
رقیب هراسی و  ترساندن مردم از سایه جنگ و آینده هراسی اقدام می کنند.

حال اگر این طیف در انتخابات شکست بخورد، با دروغ تقلب کشور را دچار آشوب و التهاب می کند. مدعیان اصالحات 
اگر در انتخابات پیروز شوند نیز علی رغم در اختیار داشتن امکانات و اختیارات گسترده، با دروغ هایی همچون کمبود اختیارات، 

از رسیدگی به مطالبات مردم طفره رفته و از پذیرش نتایج عملکرد خود شانه خالی می کنند.
اکنون دولت روحانی در هفتمین ســال فعالیت خود قرار دارد. از سوی دیگر اکثریت مطلق دولت در اختیار مدعیان 
اصالحات اســت. اما این طیف در اقدامی غیرحرفه ای و غیراخالقی و با توهین به شــعور و فهم مردم، نقش خود در ایجاد 

وضع موجود را انکار می کند.
در ســال ۹۲، محمدرضا عارف کاندیدای مدعیان اصالحات ۳ روز مانده به انتخابات ریاســت جمهوری، تنها 8 درصد 
رأی داشت و مدعیان اصالحات به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی، عارف را مجبور به استعفا کرده و از روحانی حمایت کردند.

افزایش تورم و نقدینگی، ماحصل کارنامه اقتصادی دولت در هفتمین سال
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: »یکي از اصلي ترین مسائلي که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم مي کند، تورم و 
افزایش نقدینگي است؛ مسئله اي که از سویي به معیشت مردم فشار وارد مي کند و از سوي دیگر نظم بازارها را بر هم مي ریزد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »وقتي میزان نقدینگي سرگردان در اقتصاد افزایش پیدا مي کند، صاحبان این 
نقدینگي به دنبال تزریق منابع خود به بازارهایي هستند که بیشترین سود را در اختیارشان قرار دهد و نمونه این اتفاق را 
سال گذشته در بازارهایي مانند ارز، طال، مسکن و خودرو مشاهده کردیم. با تداوم روند رو به رشد نقدینگي احتماال همین 

شرایط در سال آینده نیز قابل تصور خواهد بود«.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، میزان نقدینگی به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان صعود کرده است. کارشناسان معتقدند 
که ریشه اصلی تورم و جهش نرخ ارز و... در همین خلق نقدینگی ۲۲۶۰ هزارمیلیارد تومانی نظام بانکی است. نکته قابل 

تأمل اینجاست که خلق پول بی ضابطه بانک ها عمدتاً در خدمت ثروتمندان و سوداگری بوده است.
افزایش تورم و نقدینگی، ماحصل کارنامه اقتصادی دولت در هفتمین سال است. متأسفانه دولت آقای روحانی همچنان 

به وزارت خارجه خالصه شده و وزارت خارجه نیز به برجام خالصه شده است.

درمکتب امام

رسالت مادری؛ اصالح جامعه
در مادری تــان باید بچه ها را تهذیب کنید؛ در معلمی تان هم باید 
تهذیب کنید؛ یــک افراد صحیح تحویل جامعه بدهید، یک جامعه را 
صحیح کنید. و اگر خدای نخواسته عکس این معنا باشد، ِوزر آنها هم 
به عهده شــما می آید. همان طوری که هر کار خوبی که اینها بکنند- 
چون شــما مبدأ این کار خوب بودید- برای شما هم خوبی دارد، اجر 

و ثواب دارد.
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چرا رهبر انقالب
بر »قوی شدن« اصرار دارند؟ 
محمدرضا کلهر

ضرورت تقویت قدرت در ابعاد مختلف بارها از ســوی اندیشمندان سیاسی مطرح 
شــده است. چرا که نظم قدرت محور نظام بین الملل هیچ جایگاهی را به اخالق نداده 
و تنها بر مدار قدرت عمل می کند. این مسئله باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز در 
مناسبت های مختلف بر قوی شدن کشور و تقویت قدرت ایران تاکید کنند. اما چرا باید 

در نظام بین المللی که فاقد اقتدار مرکزی و قواعد انسانی است، قدرتمند بود؟
قدرت از نگاه اندیشمندان سیاسی

منطق حاکم بر روابط بین الملل براساس »قدرت« و »زور« شکل گرفته است. بر این 
اساس کشورهایی که قدرتمند بوده توانایی شکل دادن به سرنوشت خود در نظام بین الملل 
را ندارند. نو واقع گرایان، ساختار بین الملل را فاقد مرجع اقتدار مرکزی می بینند و بر همین 
اســاس در مقوله امنیت بر »خودیاری« تاکید زیادی می کنند. از دیدگاه ساختارگرای 
»کنت والتز«، نظام بین الملل فاقد مرجع اقتدار مرکزی اســت و این موضوع در منطق 
»والتز« و نظریه ســاختارگرای او به خودیاری منجر می شود. بر این اساس اصل حاکم 
در محیط بین الملل خودیاری)self-help( است و چون دولتی وجود ندارد که امنیت 
اعضا )دولت ها( را تامین کند، همه فقط می توانند به قدرت خود برای تامین امنیت تکیه 
کنند. در نظام بین الملل به این دلیل که دغدغه اصلی تامین امنیت پا برجاست، جایی 
برای تفکیک کارکردها باقی نمی ماند و همه باید به دنبال حفظ بقا به عنوان کارکرد خود 
باشند. به علت اهمیت بقا و فقدان مرجعی برای تضمین بقا در سطح بین المللی، کارکرد 
همه دولت ها تامین بقای خود و امنیت جویی است. واقع گرایی تهاجمی تاکید دارد که 
دولت ها قدرت خود را افزایش می دهند تا با رسیدن به سلطه و هژمونی به امنیت دست 
یابند. جان مرشایمر مهم ترین اندیشمندی است که بر واقع گرایی تهاجمی تاکید دارد. 
از نگاه واقع گراها تعریف منافع ملی بر اســاس قدرت به این خاطر است که دولت ها به 
هیچ اقتدار عالیه ای پاسخگو نیستند و بنابراین باید خود به دنبال تامین منافع خویش 
و حفظ خود باشــند. پس منافع ملی بر اساس قدرت تعریف می شود، زیرا اگر دولت ها 
توان کافی نداشته باشند، برای تامین منافع خود با مشکالت جدی مواجه خواهند شد. 
در این راســتا ماهیت آشوب زدگی بین المللی ایجاب می کند تا دولت ها دست کم برای 
پیشگیری از حمله دیگران در صدد افزایش توانایی های نظامی خود باشند و برای حفظ 

خویش خود را برای بدترین شرایط آماده سازد.
هانس مورگنتا پدر علم سیاست خارجی مي گوید، همه سیاست ها تالشي براي کسب 
قدرت است. وي در کتاب مشهور خود تحت عنوان سیاست میان ملت ها پیرامون جایگاه 
قدرت چنین مي گوید: »اهداف غایي سیاست بین الملل هرچه که باشند، قدرت همیشه 
هدف مســتقیم و بال واسطه است. کشمکش براي قدرت در زمان و مکان ، گستردگي 

جهاني دارد و حقیقتي غیرقابل انکار مي باشد.«
قدرت در سطح بین الملل نیز سه بعد دارد:

- قدرت صریح و آشکار: یعني قدرتي که با استفاده از آن یک دولت مي تواند رفتارهاي 
ســایر دولت ها را تغییر داده و یا اصالح کند. این قدرت در واقع قدرت برتر مادي است 
که صاحب آن از جایگاه ویژه اي جهت بهره مندي از منابع قدرت عمدتا مادي در سطح 

بین المللي برخوردار است.
 -قدرت مطلق و التزامي غیر آشکار: یعني قدرت سازماني و تشکیالتي یک دولت بر 
روي سایر دولت ها، این قدرت ضمن بهره مندي از منابع مادي قدرت اما به طور خاص از 
یک سازمان گسترده و نهادهاي عمومي در سطح بین الملل جهت به کار گیري و اعمال 
قدرت خود در رابطه با سایر دولت ها بهره مند مي گردد. قدرت سازماني و نهادي دولت 
مذکور در حدي گسترده و عمیق است که قادر مي باشد دولت هاي دیگر را در راستاي 

اهداف خود به التزام و پیروي هاي تشکیالتي وا دارد.
 - قدرت ساختاري: یعني قدرتي که هم بر عوامل مادي و هم بر منابع معنوي قدرت بنا 
شده اند. در واقع قدرت ساختاري بسیار گسترده، همه گیر ، چند بعدي و بسیار الزام آور است.

بر این اســاس کشورهایی که در عرصه بین الملل قوی نبوده و در جایگاه مناسبی 
قرار ندارند توســط کشورهای دیگر در نظامی آنارشــی بلعیده می شوند. در این راستا 

نمونه هایی تاریخی وجود دارد:
لیبی: یکی از مهم ترین قدرت هایی که قربانی ضعف قدرت ملی شده لیبی است. 
در واقع معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در دوران حکومت خود نتوانست کشوری 
قدرتمند و صاحب نفوذ ایجاد کند. نتیجه این امر نیز حمله کشورهای غربی به لیبی و 
کشته شدن قذافی و چند پاره شدن این کشور شده است. در واقع اگر لیبی کشوری 
قدرتمند بود هیچگاه توسط کشورهای دیگر تهدید نمی شد و در آستانه تجزیه قرار 

نمی گرفت.
عراق: بازیگر دیگری که بیشترین آسیب را از ضعف قدرت ملی متحمل شده، عراق 
است. عراق پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ هیچ گاه نتوانست که بر تمام حوزه های 
قدرت تسلط پیدا کند. در واقع حضور  اشغالگران آمریکایی در عراق و دخالت کشورهای 
دیگر مانند عربستان، امارات و ترکیه در این کشور نتیجه ضعف عراق در قدرت ملی است. 
این مسئله باعث شده تا عراق بر امنیت خود مسلط نباشد و امنیت این کشور تابعی از 
اراده آمریکا باشد. البته مصوبه اخیر پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از 

عراق گام مهمی در راستای تقویت قدرت ملی است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس: شیخ نشین های حوزه خلیج فارس نیز هرچند در بُعد 
مالی توانسته اند قدرت زیادی کسب کنند اما مهم ترین بُعد قدرت یعنی قدرت نظامی را 
دارا نبود و به همین دلیل به عنوان کشورهایی منفعل در عرصه بین الملل مطرح هستند. 
نتیجه این امر نیز باج دهی های مداوم کشورهایی مانند عربستان و امارات به آمریکا برای 
حفظ بقا اســت. آمریکا از روش های مختلف کشــورهای ضعیف حاشیه خلیج فارس را 
تحقیر کرده و امنیت و بقای آنها را مدیون حمایت های آمریکا دانسته است. نتیجه این 
امر نیز سرسپردگی کامل این کشورها به آمریکا است. بقای این کشورها و خاندان ها نیز 

تا زمانی است که منافع آمریکا ایجاب کند. 
نتیجه

نظام بین الملل یک نظام آنارشیک است که هیچ قدرت مرکزی در آن وجود ندارد 
و در این نظام، قدرت تعیین کننده مناســبات است و قوانین بین المللی تابعی از قدرت 
کشورها هستند. در وضع طبیعی یا  State of nature )وضعیت قبل از ایجاد حقوق 
مدنی( که توماس هابز در کتاب »لویاتان« مطرح کرده، جنگ همه علیه همه در جریان 
بود. در این وضع هیچ قانون نوشته شده ای برای کنترل رفتار بازیگران وجود نداشت و هر 
بازیگری به میزان قدرتی که داشت جایگاهی در آن وضع کسب می کرد. در دوران مدرن 
این وضع تفاوت چندانی نکرده و برخالف کنوانسیون ها، قطعنامه ها و قوانین بین المللی 
همان بی قانونی وضع طبیعی در جریان است و توحش، استبداد و خود محوری در قالب 

قوانین به ظاهر مدرن وجود دارد.
در این وضعیت که قدرت مهم ترین عامل کنشگری بازیگران در عرصه بین الملل 
است بسیاری این انتقاد را بر جمهوری اسالمی ایران وارد کرده که مقاومت و تقویت 
قدرت نظامی، عامل تشــدید تنش و جنگ خواهد بود. حال آنکه برای زنده ماندن و 
موفق شدن در این نظام آنارشیک باید قوی شد و قدرت خود را افزایش داد. حمله به 
پایگاه عین االســد آمریکا در عراق به میزان زیادی قدرت بازدارندگی ایران را در برابر 
آمریکا افزایش داد. ساقط کردن پهپاد گلوبال هاوک آمریکا توسط ایران و توقیف نفتکش 
انگلیس در اقدامی متقابل نشان داد که مقاومت و رفتارهای مقتدرانه باعث تثبیت جایگاه 
بازیگران شده و این گزاره را تایید می کند که باید قوی شد تا زنده ماند. قوی شدن نیز 
در دنیای مدرن کنونی تک بعدی نبوده و در عرصه های قدرت نرم، اقتصادی، نظامی 

و فرهنگی باید صورت گیرد.
تاکیدات مکرر رهبر انقالب در ســخنرانی های اخیر خود درباره لزوم قوی شدن 
کشور در ابعاد مختلف ناظر به این واقعیت های غیرقابل انکار بین المللی است. ایشان در 
دیدار هفته گذشته با اقشار مختلف مردم درباره نسبت انتخابات و قوی شدن فرمودند؛ 
»من در نماز جمعه  چند هفته  قبل عرض کردم به ملّت ایران که عالج مشــکل ما با 
دشمنان قوی پنجه  بی رحِم بین المللی این است که باید قوی بشویم؛ یکی از مؤلّفه های 
قوی شــدن این است که مجلس قوی داشته باشیم. مجلس شورای اسالمی که محّل 
قانون گذاری است بایستی قوی باشد؛ ِکی مجلس قوی خواهد شد؟ آن وقتی که مجلس 
شورای اسالمی با رأی باالیی تشکیل بشود؛ این مجلس آن وقت قوی خواهد بود که، 

پشتوانه خواهد داشت.«
همچنین روز شنبه )۱۹ بهمن ماه( نیز در دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش تاکید 
کردند؛ »ما احتیاج داریم که کشور از همه  جهات قوی بشود که یکی از جهات هم، جهات 
نظامی اســت. ما نمی خواهیم کسی را تهدید کنیم؛ ما که ]روی[ قّوت نظامی و اقتدار 
نظامی اصرار می کنیم، توصیه می کنیم، برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملّتی نیست؛ 
برای تهدید نیست، برای جلوگیری از تهدید است، برای حفظ امنّیت کشور است. اگر 
شما ضعیف باشید، دشمن تشویق می شود به اینکه آزار و اذیت بکند شما را؛ اگر شما 
قوی بودید دشمن جرئت نمی کند نزدیک بیاید. قوی بشویم تا جنگ نشود؛ قوی بشویم 

تا تهدید دشمن تمام بشود.«

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اصالح طلبان برای حمایت از دولت روحانی
 شرمنده نیستند

امام جمعه موقت تهران گفت: مجلسی باید شکل بگیرد 
که در تراز مردم و شهدای انقالب مانند شهید حاج قاسم 
سلیمانی باشد. مجلسی در تراز خون شهید سلیمانی باید 
شکل بگیرد و نمایندگانی وارد مجلس شوند که با چشم و 
ابروی بیگانگان رأی ندهند. نباید به افراد تنها بر اســاس 
حزبی بودن آنها رأی داد. باید به افرادی شجاع مانند قاسم 

سلیمانی رأی داد.
آیت اهلل کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران با تبریک 
فرا رسیدن میالد حضرت زهرا)س( گفت: حضرت زهرا)س( بهترین 
الگو برای بشریت است. تا آنجایی که قطب عالم بشریت حضرت 
بقیهًْ اهلل االعظم)عج( ایشان را به عنوان الگوی خود معرفی کردند.

امام جمعه موقت تهران با تبریک میالد بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی حضرت امام خمینی)ره( تصریح کرد: امام خمینی)ره( 
احیاگر غدیر و اســالم بودند و تولد ایشان نقطه عطفی در تاریخ 

بشریت است.
وی با تبریک روز زن، ابراز داشت: حضرت فاطمه)س( الگوی 
تمام زنان عالم اســت. تمام اعضا و جوارح ایشان جلوه ایمان بود. 
چشــم او خدابین و قدمهایش در مسیر خداوند متعال بود. بانوان 
سعی کنند با الگو قرار دادن حضرت فاطمه)س( ایمان را در وجود 

خود ایجاد کنند زیرا ایمان مانع بداخالقی است.
آیت اهلل صدیقی تقوای سیاسی را یکی دیگر از نمونه های تقوا 
دانست و گفت: چند روز پشت این میزها نشستیم و همه چیز را 
از بین بردیم. مگر این میزها چقدر قیمت دارد؟ انســان اگر تقوا 

داشــته باشد از این میزها وحشت دارد. میز برای خدمت به خلق 
اســت اما عده ای از این میزها به جای خدمت برای حاشیه سازی 
استفاده می کنند و به جای اینکه امت اسالمی را زیر پرچم اسالم 
جمع کنند، مردم را نســبت به آینده کشور دلسرد می کنند. دین 

آنها به آنها چه می گوید؟
امام جمعه موقت تهران ۲۲ بهمن را یک نعمت بسیار بزرگ 
دانست و اظهار داشــت: با همه دو قطبی که برخی دلدادگان به 

غرب سعی کردند ایجاد کنند و تالش کردند در انتخابات و فتنه ها 
کشــور را به دو قطب تقسیم کنند، زمانی که ۲۲ بهمن می شود 
یک وحدت بسیار چشمگیر در جامعه ایجاد می شود و همه در زیر 
ســایه پرچم انقالب در خیابان ها حاضر می شوند زیرا در انقالب 
هیچ حزب و دســته ای مطرح نیست و انقالب برای هیچ حزب و 

دسته خاصی نیست.
وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در 

اقصی نقاط کشور، افزود: جوشش مردم در بیش از ۵ هزار منطقه آیا 
نعمت بزرگ و هدایت خداوند نیست؟ همه زیر پرچم والیت هستند 

و هیچ کسی نمی تواند میان این صفوف فاصله بیاندازد.
آیت اهلل صدیقی بیان داشت: از آحاد جامعه که در کشتی والیت 
به سوی ساحل امن امام زمان)عج( حرکت می کنند، تشکر می کنیم. 
حضور مردم، دشمن را مأیوس کرد و ما در راهپیمایی امسال شاهد 
حضور گسترده تر مردم بودیم. به عنوان مثال در شهرهایی مانند 
شیراز و کرمانشاه افزایش ۳۰ درصدی حضور مردم در راهپیمایی 

را داشتیم که امیدآفرین است.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره به پیش رو بودن انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی، گفت: انتخابات پدیده انقالب است زیرا 
مردم پیش از انقالب نقشی در سرنوشت خود نداشتند و به حساب 
نمی آمدند. برخی می خواهند بین والیت و جمهوریت فاصله بیاندازند 
اما نظام ما نظام امامت و والیت است و جان مردم والیت و رهبری 
است و هیچ فاصله ای بین مردم و والیت وجود ندارد. همانگونه که 
حاج قاســم سلیمانی گفتند؛ عاقبت بخیری ارتباط مستقیمی با 

والیت و سکاندار انقالب اسالمی دارد.
وی افزود: مجلسی باید شکل بگیرد که در تراز مردم و شهدای 
انقالب مانند شهید حاج قاسم سلیمانی باشد. مجلسی در تراز خون 
شهید سلیمانی باید شکل بگیرد و نمایندگانی وارد مجلس شوند 
که با چشــم و ابروی بیگانگان رأی ندهند. نباید به افراد تنها بر 
اساس حزبی بودن آنها رأی داد. باید به افرادی شجاع مانند قاسم 

سلیمانی رأی داد.

آیــت اهلل صدیقی ادامه داد: نماینــدگان مجلس باید الگوی 
جامعه باشند و در معرفت، خدمت، والیت مداری و رفتن به سوی 
زاغه نشــینان الگو باشند نه اینکه با ثروتمندان بسازند و به دنبال 

منافع آنان باشند.
امام جمعه موقت تهران گفت: نمایندگان باید زمان شــناس 
باشند و اولویت ها را به خوبی تشخیص دهند. ما مجلسی می خواهیم 
که دولت را کنترل کند و بازرسی های مرتب داشته باشد تا مردم 

به آن دل ببندند.
وی در ادامه با اشاره به رونمایی از طرح معامله قرن، اظهار داشت: 
طرح معامله قرن یک افتضاح و رسوایی برای رئیس جمهور آمریکا 
و رژیم صهیونیستی است که مردم را از خانه های خود بیرون کرده 
و آن زمین ها را بذل و بخشش می کند. این طرح از ابتدا شکست 
خورده است و موجب خیزش جدید فلسطینیان و حرکت انقالبی 
در جهان اســالم می شود. آمریکایی ها در این حرکت به نتیجه ای 

نخواهند رسید.
آیت اهلل صدیقی با اشاره به مسائل و مشکالت بوجود آمده برای 
استان های شمالی کشور پس از بارش برف، گفت: مردم گیالن در 
برف گرفتار هســتند. البته مسئوالن در تالش هستند اما باید به 
آنها گفت حاال چرا؟ باید پیش از این پیش بینی می شد و امکانات 
و اقدامات الزم صورت می پذیرفت. مردم در برف گرفتار هســتند 
و برق و آب آنها قطع است که مردم و مسئولین باید برای رضای 
خدا قدم های خیرخواهانه برداشــته و تالش کنیم تا از مشکالت 

این مردم کاسته شود.

خطیب جمعه تهران:

مجلس باید از افرادی شکل بگیرد كه با چشم و ابروی بیگانگان رأی ندهند

»كارگزاران« برای انتخابات مجلس لیست جداگانه داد
انصاری: سرلیست »ائتالف اصالح طلبان« تهران هستم

تا انتخابات
ائمه جمعه سراســر کشور روز گذشــته در خطبه های نمازجمعه بر اهمیت مجلس شورای اسالمی و 
انتخابات آن و همچنین ضرورت مشارکت حداکثری تأکید کردند و از مردم خواستند روز جمعه )دوم اسفند(، 

با حضور پرشور پای صندوق های رأی، اعتماد و اعتقاد خود به نظام اسالمی را به نمایش بگذارند.
شایان  ذکر است، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای پنجمین دوره مجلس 

خبرگان به طور همزمان در روز جمعه دوم اسفند برگزار می شود.
بر همین اســاس و برابر قانون، تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در سراسر کشور از 
ساعت صفر بامداد پنجشنبه )۲۴ بهمن( آغاز شد و به مدت یک هفته تا ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته جاری 

ادامه دارد.
کارگزاران برای انتخابات مجلس لیست جداگانه داد

حزب کارگزاران که اخیراً با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان،  اعالم 
کرده بود برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس لیســت جداگانه خواهد داد، فهرست کاندیداهای 

مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران را اعالم کرد.
در لیست منتشرشده، اسامی  چهره هایی چون مجید انصاری، محمدحسین مقیمی، افشین عال، علیرضا 
محجوب، سیدفرید موســوی، پروانه مافی، سهیال جلودارزاده، زهرا ساعی، محمدرضا بادامچی و.... به چشم 

می خورد.
حزب کارگزاران اخیراً با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از جریان اصالح طلب،  اعالم کرده بود که برای حضور 

در انتخابات یازدهمین دوره مجلس لیست جداگانه خواهد داد.
انصاری: سرلیست ائتالف اصالح طلبان در انتخابات مجلس هستم

باالخره بعد از یک هفته جنجالی مدعیان اصالحات مبنی بر اینکه »در تهران لیست نمی دهیم«، مجید 
انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از لیست ائتالف اصالح طلبان خبر داد و گفت که سرلیست ائتالف 

اصالح طلبان در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس است.
انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای اصالح طلب انتخابات مجلس در نشست انتخاباتی 
که عصر پنجشــنبه )۲۴ بهمن( در محل حزب ندای ایرانیان برگزار شــد، طی سخنانی گفت: رئیس دولت 
اصالحات در دو ســه ماه گذشته جلسات متعددی با فعاالن اصالح طلب داشتند و تأکیدشان این بود که با 
توجه به شرایط سخت کشور با معرفی جوانان شایسته در کنار افراد مجرب در سراسر کشور که حدود ۱۱۰ 

نفر بودند برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
وی افزود: پس از دو ماه قرار شــد از این افراد درخواست شود تا برای انتخابات ثبت نام کنند. در همین 
راســتا نیز دوســتان از بنده درخواســت کردند و بنده علی رغم اینکه  ترجیح می دادم نیایم ولی باالخره با 
مصلحت اندیشی بزرگان اصالحات در انتخابات ثبت نام کردند. اما پس  از اینکه مهلت ثبت نام ها تمام شد متوجه 
شدم که از آن جمع ۱۱۰ نفری که به آنها فراخوان زده شده بود تنها ۵ نفر ازجمله بنده در انتخابات ثبت نام 

کردند که به  غیر از بنده نیز آن ۴ نفر از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شدند.
انصاری در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سران حزب کارگزاران از سرلیستی وی در 

لیست انتخاباتی این حزب خبر داده اند آیا او تنها سرلیست کارگزاران خواهد بود؟ گفت: با توجه به تعارض 
منافعی که وجود دارد بنده قانونا نباید در جلسات حزبی شرکت کنم ولی ظاهراً این طور که با بنده صحبت 
شــده در هر دو لیست یعنی لیست کارگزاران و لیست ائتالف اصالح طلبان بنده به عنوان سرلیست انتخاب 

شده ام.
اصولگرایان با 2 لیست و با  اشتراک حداکثری می آیند

در اردوگاه اصولگرایان هم خبرهایی که تاکنون منتشر شده، حاکی از آن است که جریان اصولگرایی با ۲ 
لیست و با حضور کاندیداهایی که بیشترشان مشترک هستند می آیند.

فارس نوشت: »بعد از چندین جلسه و پیشنهادهای مختلف در نهایت اصولگرایان با ۲ لیست به انتخابات 
وارد می شــود. این در حالی است که واپسین تالش ها برای وحدت لیست ائتالف تهران با جبهه پایداری به 

نتیجه نرسید.«
بر همین اساس، لیست انتخاباتی شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی برای انتخابات مجلس یازدهم، 

روز گذشته )جمعه ۲۵ بهمن( نهایی و اعالم شد.
همچنین اسامی  نامزدهای جبهه پایداری برای انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه تهران 

روز پنجشنبه )۲۴ بهمن( منتشر شد.
کدخدایی: مجلس قوی دشمنان را ناامیدتر از گذشته می کند

سخنگوی شورای نگهبان تحریم انتخابات را سیاست شکست خورده مخالفان جمهوریت عنوان کرد و 
گفت: تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را ناامیدتر از گذشته می کند.

عباســعلی کدخدایی عصر پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشــت: تحریم انتخابات و شعار »رأی 
بی رأی« سیاست شکست خورده مخالفان جمهوریت و حاکمیت اکثریت بر اقلیت است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را ناامیدتر از گذشته 
می کند.

همایش استانداران در آستانه انتخابات مجلس
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز جمعه در پایان همایش استانداران که در آستانه انتخابات برگزار 

شد، در جمع خبرنگاران درباره محورهای این همایش گفت: با توجه به اینکه تبلیغات برای انتخابات مجلس 
از بامداد ۲۴ بهمن آغاز شده، نشست با استانداران برای بررسی و تحلیل مجدد فضای انتخابات و باال بردن و 

نحوه مشارکت، اجرای قانونی، امنیت و سالمت در انتخابات بود.
وی تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده است، از نظر امنیت، فضای انتخاباتی 
خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش 

الزم را دیده اند.
وزیر کشــور خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه امروز موضوع مشارکت و الزامات افزایش 
مشارکت بود، البته موضوع مشارکت به صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی 
و رسانه ای و کسانی که  تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه ها و ستادهای نامزدها، باید در 

این زمینه فعال باشند.
رحمانی فضلــی در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، به اســتانداران و فرمانــداران، باتوجه به نقش 
هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه ای و دعوت 
به مشــارکت از طریق مراجع و گروه های مرجع در اســتان های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت 

باالیی برگزار شود.
تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن؛ بیش از ۵7 میلیون نفر

وی، درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی را همچنان که قباًلً اعالم کرده ایم، 
بیش از ۵7 میلیون نفر )۵7.۹۲8.۱۵۹( است.

پیشنهادات وزارت کشور
 برای زمان برگزاری انتخابات مجلس در دور دوم

وزیر کشور ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه 
سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام 

را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
رحمانی فضلی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نیز گفت: البته امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، چرا 
که همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. لکن ما در وزارت کشور گروه های بازرسی داریم 
که از یک ماه قبل فعال شدند و تمام اقدامات و تمام رفتارها و اقدامات و عناصر مرتبط به نامزدها را و خود 

نامزدها را در نظر داشته اند که تا االن گزارشات زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته ایم.
هیئت پیشگیری از تخلف در استان ها

وی گفت: مردم به ما گزارش می دهند، خود نامزدها و ستادهایشان هم گزارش می دهند که باید، بررسی 
و ارزیابی شوند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد، ما آنها را به مراجع صالحه معرفی می کنیم، 
ضمن اینکه قوه  قضائیه امسال یک هیئت پیشگیری از تخلف در استان ها تشکیل داده و بازرسی این کار را 
انجام می دهند و در کنار آن شورای نگهبان هم این نقش نظارتی را انجام می دهد، بنابراین هم شورای نگهبان 
به عنوان ناظر و هم قوه  قضائیه به عنوان پیشگیری و هم وزارت کشور این کار را به عنوان مجری انجام می دهد.

سیدحســن نصراهلل به مناسبت چهلم 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی گفت وگویی را 
با صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انجام 
داد. دبیرکل حزب اهلل لبنان در این مصاحبه 
نکات قابل توجهی از خصوصیات حاج قاسم 
را بیان می کند. می گوید او شخصی است که 
افق های تازه ای را به روی حزب اهلل باز کرد و 
حضورش روحیه بخش و یک پشتیبان معنوی 

و روانی بود.
سیدحسن نصراهلل در این گفت وگو به »مکتب 
سلیمانی«  اشاره می کند و با بیان اینکه حاج قاسم 
یک شــخصیت جامع بود، معتقد است؛ وقتی از 
مکتب حاج قاســم صحبــت می کنیم معنی اش 
خطرپذیری است. همیشه به دهان مرگ می رفت. 
خطــوط مقدم می رفت. من در ایــن زمینه با او 
اختالف نظر داشتم. همیشه تالش می کردم پشت 
خط بماند، اما هیچ کدام مان نمی توانستیم جلوی 
او را بگیریــم تا به خطوط مقدم نرود... خیلی به 
بهــره وری از وقت اهمیت می داد. یعنی چیزی را 
که می شد در ۵ سال انجام داد باید در ۱ یا ۲ سال 
انجامش می داد. تا این حد مصمم بود و پشت سر 

هم پیگیری می کرد.
وی سردار ســلیمانی را یک استراتژیست و 
شــخصیت چندوجهی می داند و می گوید: او یک 
فرمانده نظامی ِصرف نبود. از نظر سیاسی او یکی 
از بزرگ ترین تحلیل گران سیاسی و بلکه می توانم 

بگویم یک اندیشمند سیاسی بود.
دبیرکل حزب اهلل خاطرنشــان می کند: بین 
او و حاج عماد مغنیه و باقی برادران مســئول در 
امور جهادی، یک رابطه برادرانه و شخصی شکل 
گرفت. یعنی به سرعت رابطه، به رابطه ای دوستانه، 
محبت آمیــز و برادرانه تبدیل شــد... اطمینان، 
دوســتی، برادری، محبــت و همین طور اخالص 
متقابلی وجود داشــت. هم حاج قاسم و هم حاج 
عماد و دیگر برادران ما که به شــهادت رسیدند 
یــا هنوز در قید حیات هســتند، از این اخالص 

برخوردار بودند.
سیدحســن نصراهلل به خصوصیت شجاعت 
حاج قاسم می پردازد؛ در جنگ ۳۳ روزه  جوالی 
سال ۲۰۰۶ از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس 
گرفت و گفت مــن می خواهم به ضاحیه  جنوبی 
نزد شــما بیایم. ما گفتیم یعنی چه؟! اصال چنین 
چیزی امکان ندارد؛ همــه  پل ها را زده اند، راه ها 
بسته اند، هواپیماهای جنگی اسرائیل هر هدفی را 
می زنند، شرایط کاماًل جنگی است. اصال نمی شود 
به ضاحیه و بیروت رسید. اما حاج قاسم اصرار کرد 
و گفت: اگر ماشین نفرستید خودم راه می افتم و 
می آیم! پافشــاری کرد و خودش را رساند به ما و 

تمام مدت هم کنار ما ماند.
بازگشایی افق های تازه به روی حزب اهلل

وی تأکید می کند: حاج قاسم و حاج عماد و 
برادران از روز بعد از آزادسازی سال ۲۰۰۰ اصرار 
داشــتند برای جنگ احتمالی آینده آماده شویم. 
تأثیر اصلی حاج قاسم اینجا بود و افق های تازه ای 

را به روی حزب اهلل باز کرد.
سیدحسن نصراهلل با  اشاره به اینکه تأسیس 
نیروی موشکی مقاومت لبنان کار بسیار پیچیده  
و نیازمند خالقیت، اندیشــه، دقت و آرامش بود، 
تصریح دارد: این ها همه چیزهایی بود که به واسطه  
شخصیت حاج قاسم سلیمانی و حاج عماد مغنیه 
و برادرانشان ممکن شد. همچنین تأسیس نیروی 

پهپادی. این را هم قباًل نداشتیم. این هم در نبرد 
با دشــمن یک نیروی تأثیرگذار است. یا افزودن 
سالح های تازه ای مثل موشک های زمین به دریا؛ 
همان موشک هایی که ما به کار گرفتیم و موجب 
نابودی ناوچه  اسرائیلی معروف به »ساعر۵« مقابل 

سواحل بیروت و آن حادثه  معروف شد.
دبیــرکل حــزب اهلل لبنان به نقش ســردار 
سلیمانی در پیروزی حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه 
نیز   اشاره می کند؛ وقتی حوادث سال ۲۰۰۶ رخ 
داد، آمادگی حزب اهلل برای ورود به این جنگ بسیار 
باال بود. آمادگی و دستاوردها و پیروزی های این 
جنگ پس از توفیقات و یاری خداوند ســبحان، 
به اســتفاده از اســباب و عللی بــر می گردد که 
مهم ترینشان این سطح از آمادگی بود. می توانیم 
بگوییــم برادر حاج قاســم در میان مســئوالن 
مســتقیم، باالترین نقش را در تأمین این سطح 
باالی آمادگی داشت. قاعدتا یکی از شاخصه های 
مقاومت لبنان این اســت که از تأیید کامل، کرم، 
محبــت و عنایت حضــرت امام خامنــه ای)دام 

ظله الشریف( برخوردار است.
معادله جدید

وی در همیــن زمینه خاطرنشــان می کند؛ 
حضــور حاجــی میــان بــرادران در درجۀ اول 
روحیه بخش و یک پشتیبان معنوی و روانی بود. 
وقتی جلسه می گذاشتیم و می گفتیم چه کنیم، 
یا مشــورت می کردیم، یا تصمیــم می گرفتیم و 
می گفتیم فــالن کار را بکنیم یا فــالن اقدام را 
عقب بیاندازیم و اینها، حضور حاج قاسم برای ما 
یــک کمک فکری بود. مثال در لحظه ای از جنگ 
نزدیک بود به مرحله  موشک باران تل آویو برسیم، 
اما بعد از یک بحث مفصل و آرام این کار را نکردیم 
و به جایش معادله ای وضع کردیم که به دشــمن 
گفتیم: اگر بیروت را بزنید ما هم تل آویو را می زنیم. 
دشمن هم واقعاً در میانه  جنگ به این معادله تن 

داد و جرأت نکرد بیروت را بزند.
نیروی منطقه ای شدیم

پیش بینی  همچنیــن  نصراهلل  سیدحســن 
مقتــدای حکیم انقالب از پیــروزی حزب اهلل در 
جنگ ۳۳روزه را روایت کرده است؛ ایشان]رهبر 
انقالب[ گفته بودند شــما در ایــن جنگ پیروز 
خواهید شد، اما باید ثابت قدم باشید، باید مقاومت 
کنید و به خداوند متعال توکل کنید. باید فقط به 
خداوند سبحان پناه ببرید. این پیش بینی مهمی 
 بود که حضرت آقا داشــتند و نکته  مهم تر اینکه 
فرموده بودند: شــما بعــد از آن که در این جنگ 
پیروز شوید، به نیرویی در منطقه تبدیل خواهید 
شد که ما به قول خودمان در ادبیات عرب به آن 
می گوییم: »قدرت اقلیمی«، شما می گویید قدرت 
منطقه ای... چیزی که در واقع روی داد این بود که 

ما از جنگ پیــروز بیرون آمدیم و به یک نیروی 
منطقه ای تبدیل شدیم!

دبیرکل حزب اهلل لبنان می گوید: حاج قاسم 
سلیمانی چیز دیگری را نیز به صحنه  حزب اهلل و 
دیگر صحنه ها آورد. ما مثال شاید در نتیجه  ضعف 
امکانات فعالیت هایمان را به صورت روزانه تعریف 
می کردیم یا وقتی برنامه ریزی می کردیم، برنامه  
کوتاه مدت می ریختیم: ســه ماه، شــش ماه... اما 
وقتی رابطه و ارتباط دائمی  حاج قاسم با برادران 
و همکاری دائمی  او با حاج عماد شروع شد، برای 
اولین بار برنامه ای ســه ساله ریخته شد که ما در 
سه سال آینده می خواهیم چه کنیم و برنامه ریزی 
و جدول زمان بندی مان چگونه اســت؟... چنین 
چیزی پیش از حاج قاسم سلیمانی وجود نداشت.

نگاه به لبنان با عینک منطقه ای
وی ابــراز می دارد؛ درباره  حــوادث لبنان، 
حاجی درســت مثل مســائل نظامی، در مورد 
سیاسی هم به ما کمک فکری می داد. یعنی نه 
دخالت می کرد، نه نظرش را دیکته می کرد، نه 
تحمیل می کرد، یعنی اغلب اوقات می گفت شما 
اهل این کشــورید و درباره  جریانات کشورتان 
بهتر و بیشــتر می دانید. اما اغلب سعی می کرد 
اطمینان پیدا کند. وقتی به لبنان نگاه می کرد، 
با عینک منطقه ای بــه آن نگاه می کرد و وارد 

جزئیات لبنانی نمی شد.
پیروزی را با چشم می بینید

سیدحســن نصراهلل در بخــش دیگری از 
سخنانش، پیش بینی رهبر انقالب از عقب نشینی 
اسرائیل از جنوب لبنان را روایت می کند. وقتی 
که پس از دیدار سیدحســن نصراهلل و شورای 
رهبــری حزب اهلل با رهبر انقالب، دیدار دیگری 
میان ایشان و فرماندهان خطوط مقدم حزب اهلل 
انجام می شــود؛ نماز که تمام شــد حضرت آقا 
فرمودند: بــه آنها ]فرماندهــان خطوط مقدم 
حزب اهلل[ بگویید بنشینند برایشان حرف دارم. در 
حالی که بنا نبود صحبتی در میان باشد. گفتند: 
شما برایشان  ترجمه کن. حضرت آقا شروع کردند 
به صحبت. از جمله  چیزهایی که گفتند این بود 
که: فرزندانم، شما در آستانه  یک پیروزی بسیار 
عظیم هســتید و پیروزی تان هم خیلی نزدیک 
است. یعنی در جلسه  صبح با سیاسیون موضوع 
را نبستند، چون برادران نظر دیگری داشتند و 
ایشان فرمودند باالخره هر دو احتمال وجود دارد. 
اما در جلســه با نظامیان گفتند: پیروزی شما 
خیلی خیلی نزدیــک و نزدیک تر از آن چیزی 
اســت که برخی تصور می کنند. بعد به من نگاه 

کردند و لبخند زدند.
وی می افزاید: من هیــچ وقت این تصویر را 
فراموش نمی کنم: ایشــان با دست چپشان  اشاره 

کردند و گفتند: همه  شــماها ایــن پیروزی را با 
چشم خودتان می بینید. در حالی که آن ۵۰ نفر 
فرماندهان خطوط مقدم بودند... عجیب اینجاست 
کــه همه  آن ۵۰ بــرادر فرمانده که مســئوالن 
عملیات هــای مقاومت بودند، ۶ یــا 7 ماه بعد از 
آن دیدار، در حالــی که در جنوب لبنان هر روز 
عملیاتی صــورت می گرفت و این برادران در دل 
عملیات ها بودند، وقتی ۲۵ مه سال ۲۰۰۰ پیروزی 
حاصل شــد، همه آن را با چشم خودشان دیدند. 
هیچ کدامشان پیش از دیدن پیروزی شهید نشدند.
دبیرکل حزب اهلل ادامــه می دهد: زمانی که 
حضرت آقا گفتند اســرائیلی ها بدون قید و شرط 
در زمــان بســیار نزدیکی خارج خواهند شــد و 
ایــن یک پیروزی بزرگ برای شــما خواهد بود، 
همه  تحلیلگران لبنانی، ســوری، فلسطینی و... و 
سیاســتمداران و متخصصان منطقه جور دیگری 
تحلیل می کردند. تحلیل رایج این بود که اسرائیل 
بدون اخذ تعهد و پیمان و توافق نامه خارج نخواهد 
شــد و اگر چیزی ندهید، تا اطالع ثانوی  اشغالگر 
خواهند ماند. اما حضرت آقا در این زمینه روشن 

و قطعی صحبت کردند.
تنها درخواست حاج قاسم

 از سیدحسن نصراهلل
سیدحسن نصراهلل به دیداری با حاج قاسم در 
زمان صدور فتوای تاریخی جهاد از سوی آیت اهلل 
سیستانی  اشاره می کند و می گوید: همان وقت از 
فرودگاه بغداد به دمشق آمد و از فرودگاه دمشق 
به بیروت و ضاحیه  جنوبی. ســاعت دوازده شب 
بود که پیش من رســید. یادم هســت که گفت 
»االن ســاعت دوازده شب اســت. من تا طلوع 
آفتاب صد و بیست تا فرمانده عملیاتی لبنانی از 
شــما می خواهم!«... در طول بیست، بیست و دو 
سال روابط ما با حاج قاسم سلیمانی، او هرگز از 
ما چیزی نخواست. هیچ چیز از ما نخواست. حتی 
برای ایران چیزی از ما نخواســت. بله، این تنها 
درخواستی بود که از ما کرد و آن هم برای عراق 
بود که این فرماندهان میدانی را از ما خواست... 
توانستیم حدود شــصت فرمانده میدانی تأمین 
کنیم.... نماز صبحشان را خواندند و رفتند سمت 
دمشق و هواپیمای حاج قاسم دمشق را در حالی 
ترک کرد که حدود پنجاه یا شصت نفر یا بیش تر 
فرماندهان میدانی حزب اهلل همراهش بودند... تا از 
من هم تعهد نگرفت که تا دو یا ســه روز بعدش 
مــن بقیه  برادران را برایش اعزام کنم راه نیفتاد! 
من آن شب احساس کردم تمام دنیای حاج قاسم 
عراق و این نبرد است. یعنی واقعاً در این نبرد غرق 
شده بود و معتقد بود این نبرد سرنوشت ساز است 

و نباید در آن سهل  انگاری کنیم.
از همیشه خوشحال تر بود

وی درباره آخرین دیدار خود با حاج قاســم 
ابراز می دارد: روز چهارشــنبه ای که ایشان سحر 
جمعه اش به شــهادت رسید، در بیروت پیش ما 
بود. عصر چهارشنبه چند ساعت جلسه داشتیم. 
بعد نماز مغرب را با هم خواندیم و ایشــان با من 
خداحافظی کرد و به دمشق رفت... صحبت کردیم 
و با هم شــوخی می کردیم. حاجی با وجود اینکه 
مشــغولیت های زیادی در مناطق دیگر داشت، از 
همیشه آرام تر و خوشحال تر بود. به قول شما ]به 
فارسی:[ )خیلی سرحال بود( بسیار شوخی می کرد 
و بســیار می خندید. بنده به برادران هم گفتم به 

طرز عجیبی نورانی شده بود.

ناگفته هایی از اخالص، شجاعت و درایت حاج قاسم
به روایت سیدحسن نصراهلل

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: کسی که با هزینه های سنگین 
و میلیاردی به مجلس راه یابد، به جای تالش برای حل 
مشکالت مردم، به دنبال جبران هزینه های انتخاباتی 

خود خواهد رفت.
آیت اهلل سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه 
قم که با حضور مردم انقالبی این شهر در مصلی قدس برگزار 
شــد، افزود: نامزدها برای ورود به مجلس باید آرای مردم را 
جذب و اخذ کنند اما باید توجه داشــت که این رأی حالل 
و براســاس اصول و اخالقی شرعی به دست آمده باشد نه با 
توهین و تخریب رقبا و دروغ پردازی و توسل به هر وسیله ای.
وی اظهار داشــت: متأسفانه برخی نامزدها با وعده های 
دروغ و غیرعملی تالش می کنند رأی دهندگان را مجذوب 
خود کنند، اینجاســت که مردم باید هوشیار باشند و فریب 
وعده های غیرممکــن و دروغ را نخورند البته مردم متوجه 
هستند و مراقبت می کنند ولی نهادهای نظارتی نیز باید به 
وظیفه خود عمل کنند و نگذارند نامزدها با توسل به دروغ و 
وعده های توخالی موفق به ورود به مجلس شوند و مجلس را 

به محلی برای زدوبندها تبدیل کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( تصریح کرد: 
اگر فردی هزینه های میلیاردی تبلیغات را از جیب خودش 
داده باشد، بعد از ورود به مجلس به فکر جبران خواهد بود و 
اگر سرمایه ساالران این هزینه ها را تأمین کرده باشند، نماینده 
وامدار آنهاســت و در خدمت پولداران خواهد بود و نه عامه 

مردم مظلوم که به او رأی داده اند.
وی حمایت مستکبران و ضد انقالب از برخی کاندیداها 
را شاخص خوبی برای تشخیص نمایندگان اصلح عنوان کرد و 
گفت: جای چنین افرادی در مجلس نیست زیرا چنین کسانی 

در گفتار و کردار در خدمت دشمنان اسالم خواهند بود.
خطیــب جمعه قم در ادامه با اشــاره بــه ویژگی های 
منحصر به فرد شهر قم و وجود علما و مراجع تقلید در این 
شــهر تصریح کرد: شهر قم مأوای اهل بیت علیهم السالم و 
موطن پیروان آنهاست، بنابراین همه مردم بخصوص زائرین 
و مجاوریــن باید حرمت آن را پاس بدارند و خطوط قرمز را 

بشناسند و رعایت کنند.
وی همچنیــن میالد حضــرت فاطمه الزهــرا)س( را 
گرامی داشت و خاطرنشان کرد: آن سیده مظلومه اسوه زنان 
و عموم مردم در این عالم و سرور بانوان هر دو عالم می باشد.

امام جمعه قم:

مردم فریب وعده های دروغین را نخورند
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راز بقا در روابط بی رحم بین المللی


