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اصول جمهوری اسالمی ایران ثابت و قابل عقب نشینی نیست
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در هر میانجی گری 

و وساطتی مواضع و اصول جمهوری اسالمی روشن و قابل عقب نشینی نیست.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به طرح موضوع سفر نخست وزیر ژاپن به کشورمان 
ب��رای میانجی گری میان ایران و آمریکا گفت:ما از مذاکره ترس��ی نداریم اما مواضع 

منطقی و اصولی جمهوری اسالمی ایران تغییر نخواهد کرد و بحث لزوم پایبندی آمریکا 
به تعهدات پیشین قابل مذاکره نیست. وی افزود: اصول ما روشن است و بارها از سوی مقام 

معظم رهبری تبیین شده است و برای ما تفاوتی ندارد چه کشوری در مقابل ما ایستاده است 
و اصولی که در طول این سال ها داشته ایم ثابت و غیرقابل تغییر است.

وی ادامه داد: باتوجه به عقب نش��ینی های چند روز اخیر مقامات آمریکایی از برخی 
مواضع خود ش��اید نخس��ت وزیر ژاپن حامل پیام جدیدی از سوی آنها باشد چراکه این 

آمریکایی ها هستند که باید حسن نیت عملی خود را به ما اثبات کنند.

دیدگاه
تحریم های پتروشیمی در راستای سیاست چماق و هویج است

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس ضمن واکنش ب��ه تحریم های جدید 
آمریکا علیه برخی ش��رکت های پتروشیمی، این تحریم ها را در راستای سیاست 

چماق و هویج مقامات این کشور دانست.
سیدحسین نقوی حسینی گفت: این اقدام آمریکا نشان دهنده ضعف و استیصال 

آنهاس��ت، زیرا تحریم  ها چیز جدیدی نیس��ت. وی، تحریم  ه��ای اخیر آمریکا علیه 
شرکت  های پتروشیمی را در راستای سیاست چماق و هویج دانست و اظهار داشت: این 

تحریم  ها بیش از پیش ثابت کرد که آنها در گفتارشان برای مذاکره با ایران صداقت ندارند، 
زیرا از یک طرف تحریم و از طرف دیگر شدیدترین تحریم ها را اِعمال می کنند. 

وی افزود: اینکه می گوییم تحریم ها تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد، ش��عار نیست، 
زیرا دس��تاوردهای چهل س��اله اخیر و پس از پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران نشان 

داده که در همه زمینه ها پیشرفت هایی حاصل شده است.

نظرگاه
انتقاد از تعلل اروپایی ها در فرصت برجامی ایران

عضو حزب موتلفه اسالمی با انتقاد از تعلل اروپایی ها در گام جدید برجامی 
ایران گفت: دلیلی ندارد همچنان در برابرشان صبور باشیم.

حمیدرضا ترقی با اشاره به فرصت هایی که ایران در قالب برجام به اروپا داد، 
گفت: اقدام اخیر شورای عالی امنیت ملی دیرهنگام بود، چراکه باید زودتر شورای 

نظارت بر برجام تصمیم به مقابله به مثل می گرفت و این تاخیر فش��ار زیادی روی 
مردم آورد و به مردم مشکالت عدیده ای را تحمل کردند. وی ادامه داد: از طرفی وقتی 

موضع اروپا و آمریکا مشخص است دلیلی ندارد که ما همچنان امیدوار باشیم و بدون هیچ 
پایه و اساسی صبر و مدارا کنیم.

وی گفت: اقدام برجامی ایران نه تنها برای ایجاد مشکل برای اروپا و آمریکا نمی کند 
و مفاد حقوقی برجام به اجازه می دهد که بتوانیم ۳.۵ درصد غنی س��ازی داشته باشیم، 

برای تامین نیروگاه بوشهر مشکلی برای آن ها پدید نمی آورد.

احزاب

تبلیغ جهت رسیدن به مقام، تبلیغ شیطان
آن کس��ی که می خواهد در انتخابات شرکت کند و 
کاندیدا می شود، آن کسی که کاندیدا می کند کسی را، 
آن کس��ی را که فعالیت انتخاباتی می کند، آن کسی که 
تبلیغ می کند برای خودش یا برای غیر، این آزمایش اش 
همان جاست. تویی که خودت را کاندیدا انتخابات کردی، 
ق��درت این را داری که برای کش��ورت درس��ت خدمت 
بکنی، و قدرت  خودت را باالتر از دیگران می دانی؟ تویی 
ک��ه دیگری را کاندیدا می کنی، دیگ��ران که غیر از این 
هستند الیق نمی دانی؟ این را الیق تر و احسن می دانی؟ 
تویی که فعالیت می کنی و تبلیغ می کنی برای انتخابات، 
تبلیغ خودت را می کنی یا تبلیغ برای اس��الم می کنی؟ 
اگر برای رسیدن به مجلس است، دلت می خواهد مجلس 
بروی و می گویی مجلس یک مقامی اس��ت، شما تبلیغ 
برای خودت می کنی که همان تبلیغ برای شیطان است. 
و اگر تبلیغ می کن��ی که بروی خدمت بکنی، من چون 
می توانم خدمت بکنم چرا کنار باشم، بروم خدمت بکنم، 
این شخص چون الیق است چرا کنار باشد، بیاید خدمت 
بکند، اگر این طور باشد این برای خداست. و این گاهی 

وقتها به خود آدم اشتباه می شود.
بس��یاری از اوقات هس��ت که انس��ان خ��ودش در 
کارهای خودش اشتباه می کند. یعنی، انسان چون حب 
نف��س دارد خودش را می خواهد و همه چیز را هم برای 
خودش می خواهد، مگر اینکه به ریاضات این طور نباشد. 
این چون حب نفس دارد بس��یاری از امور که از خودش 
صادر می ش��ود یا از کسانی که از خودش هستند، اوالد 
خ��ودش، برادر خودش، عیال خ��ودش، اینها به نظرش 
خ��وب می آی��د. و گاهی همین اگر صادر بش��ود از یک 
کس دیگری به نظرش بد می آید. این برای همین است 
که، حب نفس اینجا پرده پوشیده است روی واقعیت و 
نمی تواند انس��ان تشخیص بدهد. باید انسان توجه کند 
ب��ه اینکه آیا م��ن که می خواهم یک کس��ی را انتخاب 
کن��م، اگر این کس یک نف��ر دیگری از او بهتر بود لکن 
ارتباطی با من نداش��ت بلکه با من هم دلخوری داشت، 
آی��ا او را کاندیدا می کردم؟ اگر او را هم کاندیدا می کرد 
معلوم می شود که این برای خدا دارد کار می کند، کار به 
خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مساله، مساله 
شیطانی است نه مساله خدایی. و این دقیق است و این 

از آن اموری است که بر انسان پوشیده می ماند.
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مخاطب شمایید

ناهنجاری در سد لفور سوادکوه
علی مطهری نماینده تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی نوشت:  تعجب است از دادستان مازندران 
که پخ��ش تصاویر ناهنجاری های رخ داده در س��د لفور 
س��وادکوه در روز عید فطر را تخلف دانس��ته تا همچنان 
اینگونه قانون ش��کنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و 

سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند.

 ضرب االجل به سازمان تنظیم مقررات
و سرویس دهندگان

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
امروز با پش��تیبانی مخاب��رات )۲۰۲۰( و چند 
سرویس  دهنده دیگر تماس گرفتم. کیفیت پاسخگویی 
اصال خوب نبود. برخی حتی متوجه نش��دند روی خطم 
اینترنت ندارم. این نوع خدمت و معطل کردن زیاد پشت 
خط شایس��ته مردم نیس��ت. دو هفته، فق��ط دو هفته 
سازمان تنظیم مقررات و سرویس دهندگان فرصت دارند 
این وضع را اصالح کنند، در پایان اگر تغییرات ملموسی 
مشاهده نشود شخصا به این موضوع بدون هیچ مماشاتی 
ورود می کنم و می دانند آن موقع چه می شود! نمونه آن 
 را درباره ی س��تاره مربع ها و کم فروش��ی دیده اند که در 

زمینه حق الناس هیچ تعارف و خط قرمزی ندارم.

 واکنش به ادعاهای تازه 
درخصوص برنامه موشکی ایران

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
ب��ه ادعاهای ت��ازه آمریکا و برخ��ی متحدانش 
درخصوص برنامه موش��کی ایران پاس��خ داد: 1- ایاالت 
متحده که با خروج از برجام، قطعنامه ۲۲۳1 ش��ورای 
امنی��ت را نقض کرده و یا متحدینش که در حال نقض 
مفاد قطعنامه درخصوص عادی سازی روابط اقتصادی با 
ایران هستند، در موقعیتی نیستند که همزمان با سرازیر 
کردن س��یل س��الح برای قاتلین یمنی ها، بر تفس��یر 
دل بخواه��ی خ��ود از مندرجات قطعنام��ه در موضوع 
موش��کی پافش��اری کنند. ۲- برخالف ادع��ای پمپئو، 
قطعنامه ۲۲۳1: الف( از ایران درخواست می کند، ایران 
را من��ع نمی کن��د. ب( ک��ه "هی��چ فعالی��ت مرتبط با 
موش��ک های بالس��تیک »طراحی ش��ده« برای اینکه 
قابلیت حمل تسلیحات »هسته ای« داشته باشند، انجام 
ندهد." موشک های ما برای تسلیحات هسته ای -که ما 

بدنبال ساخت آن نیستیم- طراحی نشده اند.

سیاست مجازی

»مای��ک پمپئ��و« وزی��ر امور  خارجه آمریکا - 1۲ خرداد - دست بـه نقد
در کنفران��س خبری مش��ترک ب��ا »هایکو ماس« 
همت��ای آلمانی خود گف��ت: »ایران بط��ور کامل 
نتوانسته اس��ت تعهدات خود ذیل برنامه اقدام اف.
ای.ت��ی.اف که در س��ال ۲۰1۶ پذیرفته اس��ت را 
تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران 
تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو )مقابله با 
جرائم س��ازمان یافته فراملی( و کنوانس��یون سی.
اف.تی )مقابله با تأمین مالی تروریس��م( را تصویب 
کند. اما همان طور که ما از اصلی ترین کشور حامی 
تروریس��م در جهان انتظار داش��تیم، آن ها تصمیم 
گرفته اند که ای��ن کار را انجام ندهند. امروز من از 
ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و 

بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند«.
اظهارنظ��ر وزی��ر امور خارجه آمری��کا از چند 
منظر قابل بررس��ی است. پمپئو در این اظهارنظر، 
حداقل س��ه ادعای حامیان اف.ای.تی.اف در ایران 
را زیر س��ؤال برده اس��ت. اولین ادع��ا این بود که 
»آمریکا به ش��دت تالش می کن��د که ما با اف.ای.

تی.اف همکاری نداش��ته باشیم«. دومین ادعا نیز 
این بود که »ایران به راحتی می تواند برای پیوستن 
به سی.اف.تی و پالرمو از حق شرط استفاده کند«. 
س��ومین ادعا هم این بود که »قراردادن نام س��پاه 
در لیس��ت گروه های تروریستی توس��ط آمریکا با 

موضوع اف.ای.تی.اف ارتباطی ندارد«.
به این اظهارات توجه کنید:

 حس��ن روحانی رئیس جمهور: خوشبختانه 
دول��ت و مجلس ب��ا همکاری ه��م اقدامات خوبی 
راج��ع به لوایح ۴ گانه )مرتبط با اف.ای.تی.اف( به 
انجام رس��انده اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم 
که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی 

انجام دهند با سرعت بیشتر تالش کرده تا بتوانیم 
این لوایح را به تصویب رس��انده و این امید آمریکا 
را ناامی��د و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی 

خنثی کنیم. )بهمن ۹۷(
 محمدج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه: 
کنوانس��یون پالرمو )مقابله با جرائم سازمان یافته 
فراملی( با تحفظ های��ی که در مراحل مختلف و از 
جمله در ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب ش��د، 
تأیید ش��د و صریحاً اعالم کردیم که منافع ملی از 
این طریق حتماً حراست می شود و بهانه ها از دست 

امریکا و دیگران گرفته می شود. )خرداد ۹۷(
 عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه: 
برجام تنها یک چهارم مشکالت بانکی ما را حل کرد 
و سه چهارم باقیمانده به اف.ای.تی.اف و خودمان باز 

می گردد. )خرداد ۹۷(
 لعی��ا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور: 
بدون ش��ک مصوب��ات اف.ای.تی.اف برای کش��ور 

فایده دارد. )دی ۹۷(
 حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور: 
لوایح چهارگانه اف.ای.تی.اف برای ما بس��یار حیاتی 

است. )تیر ۹۷(
 محمد صدر دیپلمات پیشین و عضو مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام: اگ��ر ب��ه اف.ای.تی.اف 
نپیوندیم، ترامپ را خوشحال کرده و کمک می کنیم 

تا تحریم ها گسترش پیدا کند. )اسفند ۹۷(
 مجی��د انص��اری عض��و مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام: لوایح اف.ای.تی.اف ارتباطی با آمریکا 
ندارد. )فروردین ۹۸(

 محمدرض��ا ع��ارف نماین��ده اصالح طلب 
مجلس: فراکسیون امید از لوایح چهارگانه اف.ای.

تی.اف حمایت می کند. )تیر ۹۷(
 پروانه مافی عضو فراکس��یون امید مجلس: 
لوای��ح چهارگانه که در ح��ال تصویب در مجلس 
اس��ت و اف.ای.ت��ی.اف یکی از آنهاس��ت می تواند 
تب��ادالت پولی بین المللی ما را تس��هیل کرده و از 
دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می توان 
قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی 

کاهش داد. )مهر ۹۷(
 علی مطهری نماینده مجلس و عضو لیست 
امید: اینک��ه مخالفان اف.ای.تی.اف می گویند حق 
تحفظ ها مثاًل درباره تعریف تروریس��م به رسمیت 

شناخته نمی شود، صحیح نیست. )مهر ۹۷(
 محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس: 
تروریستی نامیدن سپاه از سوی آمریکا، ارتباطی به 

اف.ای.تی.اف ندارد.
موارد فوق تنها بخش��ی از اظه��ارات حامیان 
اف.ای.تی.اف است. در این میان تحلیل رسانه های 
دولتی و اصالح طلب درباره اف.ای.تی.اف نیز قابل 

تأمل است. به این موارد دقت کنید:
 خبرگزاری دولتی ایسنا: آمریکا نمی خواهد 

ایران به اف.ای.تی.اف بپیوندد.
 روزنام��ه ای��ران - ارگان دول��ت-: آمریکا 

به ش��دت تالش می کن��د که ما ب��ا اف.ای.تی.اف 
همکاری نداشته باشیم.

 خبرگ��زاری دولت��ی ایرن��ا: اف.ای.تی.اف 
می تواند علیه آمریکا به کار رود.

متاس��فانه علی رغ��م ادعاهای ف��راوان برخی 
دولتم��ردان و همچنین فعالین اصالح طلب درباره 
»تس��لط به زبان دیپلماس��ی«، این طیف به حوزه 

روابط بین الملل و سیاست خارجی ناآشناست.
وزیر خارجه آمریکا از نپیوستن ایران به اف.ای.

تی.اف عصبانی است. اما این اولین بار نیست که یک 
مقام آمریکایی از این اقدام ایران آشفته شده است.

پی��ش از ای��ن »س��یگال مندلک��ر« مع��اون 
خزانه داری آمریکا - اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن 
- جزئیات درخواست های اف.ای.تی.اف از ایران را 
مطرح کرده و نسبت به طوالنی شدن روند تصویب 
لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف از جمله کنوانس��یون 
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م ) س��ی.اف.تی( در 

نهادهای تصمیم گیر ایران معترض شده بود.
همچنین »خوان زاراته« معاون سابق مدیریت 
مب��ارزه ب��ا تروریس��م و جرائ��م مال��ی در وزارت 
خزانه داری آمریکا چن��دی پیش گفته بود: »برای 
قرار دادن ایران در تنگنا و س��خت تر کردن شرایط 
برای این کشور، به حضور کامل اف.ای.تی.اف نیاز 
اس��ت. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، 
الزم اس��ت اف.ای.تی.اف برای تأیید قضاوت هایی 
پیرام��ون نظ��ام مالی ضد پولش��ویی و مب��ارزه با 

تروریسم مداخله کند«.
»ماتیو لویت« مدیر برنامه مقابله با تروریس��م 
و جاسوسی در »موسس��ه واشنگتن در امور خاور 
نزدی��ک« نیز چندی پیش گفته بود: »نظارت های 
اف.ای.تی.اف بر فعالیت های بین المللی ایران باید 
افزای��ش یابد. یک��ی از روش ه��ای تضعیف محور 
مقاومت و قدرت افزائی جنگ های نیابتی، گسترش 

نظارت بر فعالیت های بانکی ایران است«.

از تضمین امضای کری تا خوشحالی ترامپ!
هم��ان طیفی که »امضای وزی��ر خارجه دولت 
اوبام��ا« را تضمین اجرای برجام نامی��ده بود، بدون 
عبرت گرفتن از نتایج این رویکرد اشتباه، در مرحله 
بعد مدعی شد که »آمریکا نمی خواهد ایران به اف.ای.

تی.اف بپیوندد« و پیوس��تن ایران ب��ه اف.ای.تی.اف 
نقشه های دولت ترامپ را نقش بر آب می کند.

اظهارنظ��ر پمپئ��و بی��ش از پی��ش ثابت کرد 
که ه��دف اصلی اف.ای.تی.اف فش��ار ب��ر ایران و 
هوشمندسازی تحریم هاس��ت و اقدام هوشمندانه 
ای��ران در نپیوس��تن به این س��ازمان بین دولتی، 

مقامات آمریکایی را عصبی کرده است.
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، کارویژه 
اف.ای.ت��ی.اف هوشمندس��ازی تحریم ه��ای ضد 
ایران��ی اس��ت. اف.ای.تی.اف مجری پیاده س��ازی 
لیس��ت تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست. در 
این لیست، مقامات ارشد نظامی از جمله سرلشکر 
حاج قاس��م سلیمانی و دانشمندان ایرانی از جمله 
دکتر فریدون عباسی و شرکت های دانش بنیان در 

حوزه های مختلف علمی و فناوری حضور دارند.
اظهارات عصبی پمپئو آب پاکی را روی دس��ت 
حامیان اف.ای.تی.اف ریخت و حجت را برای رد لوایح 

مرتبط با اف.ای.تی.اف تمام کرد.  مشرق نیوز

شاهکاری دیگر از مدعیان تسلط به زبان دیپلماسی؛
حامیان اف.ای.تی.اف )اسفند ۹۷(: اگر به اف.ای.تی.اف نپیوندیم ترامپ خوشحال می شود

یکا از نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف یر خارجه آمر )خرداد ۹۸(: عصبانیت وز
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عباس��علی  پی��ش  چن��دی  وعده  کدخدایی س��خنگوی شورای پیگیری 
نگهبان در صفح��ه توئیتر خود نوش��ت: »بوریس 
جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی 
به دادگاه فراخوانده ش��ده اس��ت. موضوعی که در 
قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته نشده است و 
راه فریب مردم را باز گذاشته است.« این نوشته او 
چنی��ن امیدی را در دل جامعه ایجاد کرد که انگار 
قرار اس��ت تدابیری برای مدیریت وعده کاندیدا و 
پاس��خگویی آنها در قبال س��خنانی که به مردم به 
منظور جلب نظرشان بیان می کنند، صورت گیرد، 
هر چند این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح 
نداده ک��ه چنین خالءی چط��ور می تواند برطرف 
ش��ود و شورای نگهبان از ابزار رد صالحیتش برای 
آنهایی ک��ه وعده های غیرقانونی و خالف می دهند 
در این مس��یر اس��تفاده می کند یا خی��ر؟ اما این 
نوش��ته او چنی��ن تص��وری را ایجاد ک��رده که در 
انتخابات های پیش رو شعارها و وعده های انتخاباتی 
بیش��تر مورد تجزی��ه و تحلیل م��ردان قانون قرار 
خواه��د گرف��ت و زی��ن پ��س کاندی��دا بی محابا 

نمی توانند هر شعاری را بر زبان آورند.

بوریس جانسون محاکمه می شود
توئی��ت کدخدایی به اتهام جانس��ون اش��اره 
داش��ت، اصل ماجرا از این قرار اس��ت که چندی 
پیش نامزد نخس��ت وزیری بریتانیا باید برای پاسخ 
دادن به اتهام های مطرح شده علیه خود به دادگاه 
مراجعه کند. بر این اساس »بوریس جانسون« وزیر 
امور خارجه پیشین بریتانیا و نامزد نخست وزیری 
این کش��ور باید برای ارائه پاره ای از توضیحات به 
دادگاه مراجعه کند. آنطور که اعالم ش��ده یکی از 
قضات لندن جانس��ون را به دروغ گفتن در جریان 
کمپین برگزیت در سال ۲۰1۶ متهم کرده است.

گفتنی اس��ت که اتهام او از این قرار است که 
وزیر امور خارجه پیش��ین بریتانیا متهم ش��ده که 
در س��ال ۲۰1۶ و در جری��ان کمپین برگزیت، به 
دروغ گفته ک��ه عضویت در اتحادی��ه اروپا روزانه 
۴۵۰ میلی��ون دالر برای بریتانی��ا هزینه به همراه 
دارد. این قاضی از جانس��ون خواس��ته درباره این 
ادعای خود مدارک ارائه کند. اما این جمله آشنای 
بوریس جانس��ون یادمان م��ی آورد که عده ای بعد 

از شروع مذاکرات هس��تهای اعالم کردند اجرایی 
نش��دن برجام برایم��ان ضررآفرین اس��ت در این 
راس��تا اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری در 
گفت وگویی اعالم کرده بود که »ضرر تاخیر اجرای 
برجام، روزی 1۰۰ میلیون دالراس��ت، من درباره 
عملکرد نمایندگان محترم نمی توانم قضاوت کنم. 
متأس��فانه برخی نمایندگان مجلس فکر می کنند 
این ش��یوه ها مؤثر اس��ت اما اگر همان نمایندگان 
بدانن��د ک��ه 1۰۰ میلی��ون دالر در روز یعنی چه 
ضرری، قطعا وارد حاشیه سازی برخی جریان های 

سیاسی نمی شوند«.
اما بر خالف برخورد انگلیس با ادعای جانسون 
مسئوالن کشور هیچ یک به موضوع مطرح شده از 
سوی مشاور ارشد روحانی توجه نشان ندادند و از 

او مستندات نخواستند.

شیفتگان خدمت یا تشنگان قدرت؟!
همه ماجرا به صحبت های جانسون و مقایسه 
برخ��رود با ادعای جانس��ون و ترکان بر نمی گیرد، 
متاس��فیم که برخی اوقات خصوصا در خالل های 
انتخابات هایی مانند شورای شهر، مجلس و ریاست 
جمهوری، شاهدیم که برخی برای به دست آوردن 
صندل��ی ریاس��ت هر ش��عاری را می دهن��د و هر 
وعده ای را که حتی خالف مس��ئولیتی اس��ت که 
انتظارش را می کش��ند به اف��کار عمومی می دهند 
ت��ا رای بیاورند! و اتفاقا بعد از رای آوردن به دنبال 

عمل به وعده ها نمی روند! 
فردی که وعده داده و بعد از انتخاب شدن کاری 
نمی کند می تواند مصداق بارز حدیثی که رهبری نقل 
کرده اند باش��د. فردی که بر خالف اختیارات قانونی 
خود برای کس��ب منسبی وعده های خارج از حیطه 
می دهد همین حال را دارد و کسی که برای گرفتن 
کرسی ریاست تهمت زده و به دروغ متوسل می شود 

نیز شاید بدتر از این عناوین بر سر بیاید. 
بر همین اس��اس ش��اید ش��عارهای انتخاباتی 
نامزدهای انتخابات های گوناگون قابل بررسی باشد 
و بت��وان گفت که آنها چه بگویند که در راس��تای 
عمل به س��خنان رهبری باش��د. هر کسی بخشی 
از صحبت ه��ای نامزد مورد نظ��رش را به دیگران 
بازگو می کن��د و درباره جزئی��ات آن به گفت وگو 

می پردازد، اما س��والی که ممکن است در ذهن هر 
شخصی ایجاد شود این است که کدام شعارها بهتر 
اس��ت و رضایت خداوند س��بحان و رشد مادی و 

معنوی جامعه را به همراه دارد؟ 
توجه به حکومت چند س��اله حضرت علی)ع( 
و توصیه های��ی که آن ام��ام بزرگوار به کارگزاران و 
مسئولین حکومتی داشتند، مالک برترین شعارها 
را معی��ن و مش��خص می کند، حض��رت خطاب به 
مالک اش��تر می فرماید: »حضرت در سخن زیبای 
خود به چند مالک مهم و اساسی اشاره کردند که 
هر کدام می تواند در اعتالی ایران اسالمی نقش به 
س��زایی داشته باشد که شایس��ته است نامزدها در 

شعار و عمل به آنها پایند باشند.« 
در ادامه به بررسی مالک های فوق می پردازیم. 

عدم سازش با دشمنان
دس��تورات دین مبین اس��الم سراس��ر عزت، 
س��ربلندی، آرامش، رفاه، امنیت و... را در بردارند، 
یکی از دستورات اس��الم ناب محمدی که عزت و 
س��ربلند و استقالل کشور اسالمی ایران را تاکنون 
تضمین ک��رده و در آینده نیز تضمین کننده بقای 
جمهوری اسالمی است، جهاد و مبارزه با دشمنان 
و عدم س��ازش ب��ا آنها می باش��د، ام��ام علی)ع( 
می فرمای��د: »خداون��د... جه��اد را ب��رای عّزت و 

سربلندی اسالم واجب فرمود.« 
یک��ی از افتخارات انقالب اس��المی مب��ارزه با 
استکبار جهانی است، جوانان برومند و شجاع ایران 
اس��المی در تمام عرصه ها، اعم از نظامی، فرهنگی، 
اقتص��ادی و... در ح��ال مبارزه با اس��تکبار جهانی 
هستند که این مس��اله باید در مسئوالن نیز وجود 
داش��ته و روز به روز شدت بیش��تر پیدا بکند. امام 
علی)ع( در روایت مورد بحث مبارزه با دشمنان را به 
مالک اش��تر سفارش کرد و با سخن زیبای خود این 
نکته را برای تمام مس��ئولین مسلمان گوشزد نمود 
که مس��اله جهاد و مبارزه با دش��منان باید در صدر 
شعارها و اعمال یک مسئول اسالمی باشد، آنها نباید 
به چراغ س��بزهای دشمنان دلخوش باشند و تصور 
کنند که با س��ازش می توانند کشور را اداره کرده و 
ش��ر دشمنان را خاموش سازند، رهبر معظم انقالب 
در این باره می فرماید: »هم��ه ملت، جوانان و مردم 

انقالبی و مؤمن در مقابل مس��تکبران ایستاده اند... 
دشمنان هیچ تعرض و هیچ غلطی نمی توانند بکنند... 
نامزدهای انتخابات در تبلیغات و برنامه هایش��ان به 
مردم یک قول دهند: قول بدهند که برای پیشرفت 
کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره ها، به بیرون 
از مرزها، نگاه نخواهند کرد، بلکه به توانایی های ملت 

و ظرفیت های کشور چشم می دوزند.« 

اصالح مشکالت فرهنگی، فقر و بیکاری
م��الک دیگری که در س��خن گهربار حضرت 
علی)ع( به چش��م می خورد اصالح جامعه اس��ت، 
برای اینکه مشکالت جامعه یکی پس از دیگر حل 
و فصل شود الزم اس��ت فرهنگ ناب محمدی در 
جامع��ه به خوبی ترویج ش��ده و با فق��ر و بیکاری 
که ریشه بسیاری از مشکالت و معظالت فرهنگی 
و اجتماع��ی اس��ت مبارزه ش��ود، ام��ام علی)ع( 
می فرماید: »فرزندم! از فقر بر تو می  ترس��م، از آن 
ب��ه خدا پن��اه ببر! زیرا فقر دین انس��ان را ناقص و 
عقل و اندیشه او را مشوش، و مردم را نسبت به او، 

و او را نسبت به مردم بدبین می سازد.« 
فق��ر آن قدر خطرناک اس��ت که ممکن اس��ت 
ش��خص را به سمت کفر نیز بکشد، رسول خدا)ص( 
می فرماید: »نزدیک است که فقر به کفر منجر شود.« 

مردم از بین نامزدهای��ی که صالحیت آنها از 
سوی شورای نگهبان احراز شده است باید شخصی 
را انتخ��اب کنند که بتواند مش��کل فقر و بیکاری 
را از کش��ور برطرف س��ازد و بدینوسیله از انحراف 
اقشار مختلف جلوگیری نماید، رهبر معظم انقالب 
می فرماید: »مردم آن کس��ی را انتخاب می کنند، 
آن کس��ی را ب��ه آن مرکز ق��درت - چه مجلس، 
چه ریاس��ت جمهوری، چه جاه��ای دیگر؛ هر جا 
که جای انتخاب اس��ت - می فرستند که معتقدند 
براساس ارزش های اسالمی می خواهد این مملکت 
را از فقر و تبعیض و بی عدالتی و بقیه ی ضعف هایی 

که دارد، نجات دهد.« 

ساخت و آبادانی کشور
س��ومین توصیه ای که در سخن حکیمانه امام 
علی)ع( به چش��م می خورد ساخت و آبادانی کشور 
می باش��د. در کش��ور غنی و ثروتمند ایران اسالمی 
شهرها و روستاهایی هستند که از بسیاری از امکانات 
رفاهی، ورزشی، فرهنگی، صنایع و... محرومند، لذا 
جوان��ان برای کار و تالش به اس��تان های مجاور یا 
نقاط دوردست مهاجرت کرده اند و به خاطر همین 

با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 
باید نامزدهای ریاست جمهوری به این مناطق 
توجه داش��ته باشند و در ش��عار و عمل آبادانی این 
مناطق را در دس��تور کار خود قرار بدهند و به طور 
کلی خود را فانی در حل مش��کالت کش��ور بسازد، 
رهب��ر معظم انقالب هم می فرماین��د: »با فکر وارد 
بشوند و انسان های صالح را انتخاب بکنند. آدم هایی 
را انتخاب بکنند که وقتی رفت در آن مسند نشست 
- حاال آن مسند هرچه باشد؛ چه مسند عضویّت در 
مجلس خبرگان باشد یا در مجلس شورای اسالمی 
باش��د یا ریاست جمهوری باش��د - خودش را سپر 
بالی مشکالت کش��ور قرار بدهد، فانی در خدمات 
و مصالح و منافع عمومی مردم باش��د، کش��ور را به 
دش��من نفروشد، مصالح کشور را برای رودربایستی 
با این و آن زیر پا نگذارد؛ باید این را انتخاب کنند. 

این می شود یک انتخابات خوب.« 
در نهای��ت ب��ا در نظر گرفتن نهی��ب رهبری 
برای هول نزدن برای صندلی ریاس��ت باید نوشت 
ک��ه بهترین ش��عارهایی که می توان��د جامعه را از 
مشکالت متعدد نجات بدهد، در سخنان اهل بیت 
پیامبر)ص( وجود دارد که ش��عار عدم س��ازش با 
دش��منان نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، 
فقرزدایی و مبارزه با بیکاری که در فرهنگ جامعه 
نقش به س��زایی دارد و آبادانی شهرها و روستاها و 
به طور کلی ساخت ایرانی مقتدر، آباد، اسالمی و... 
از جمله ش��عارهای امید بخشی است که می تواند 

نامزدها را به قلب مردم ایران نزدیک سازد.

عض��و هیئت رئیس��ه مجلس از بررس��ی  دی��وان پویش شفافیت در  حقوق ه��ا  افزای��ش  پرون��ده 
محاسبات، مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس خبر داد.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می با اش��اره به اعتراض 
برخی نمایندگان مبنی بر اینکه بین مصوبه قانون بودجه ۹۸ و 
بخش��نامه دولت در مورد افزایش حقوق ها مغایرت وجود دارد، 
اظهار کرد: ریاس��ت مجلس به بنده ماموریت داده است تا این 
موضوع را بررسی کنم. از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس 
س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه، رئیس دیوان محاس��بات و مرکز پژوهش ها و معاونت 

قوانین برای حضور در این جلسه دعوت کردیم.
عضو هیات رئیس��ه مجلس ادام��ه داد: آقایان حاجی بابایی و 
حاجی دلیگانی به عنوان همکارانی که به این بخش��نامه اعتراض 
داشتند در جلس��ه حضور یافتند، اما از سازمان برنامه و بودجه و 
کمیسیون برنامه و بودجه هیچ فردی در این جلسه حضور نیافت.

وی اظهار داشت: دلیل عدم حضورشان در این جلسه این بود 
که گویا قباًل در جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع 

مورد بررسی قرار گرفته و نامه ای خطاب به رئیس مجلس تدوین 
شده بود اما الریجانی آن نامه را به من برای بررسی بیشتر ارجاع 

داده بود که به همین دلیل این جلسه برگزار شد.
قاضی زاده هاش��می گفت: دو تبص��ره در قانون بودجه به 
حقوق ها مربوط است. اول، قانون مربوط به حقوق و دوم اینکه 
باید این اعداد به صورت ضریب در بیاید. دوستان معتقد بودند 
اگ��ر متن قانون را فقط مدنظر بگیری��م کاری که اتفاق افتاده 

اش��تباه اس��ت اما اگر متن قان��ون و بنده��ا را در نظر بگیریم 
قابل تفس��یر است. در ادامه سواالتی مطرح شد که با توجه به 
صراح��ت متن قانون، این تبصره از قانون بودجه به خوبی اجرا 
شده است یا خیر؟ یا اینکه روند رای گیری در مورد بند مربوط 

به ضریب، قانونی بوده است یا خیر؟
وی ادامه داد: مقرر شد دیوان محاسبات به این پرونده ورود 
کرده، مساله را بررسی کند و در مورد روند افزایش حقوق به ما 
گ��زارش دهد، معاونت قوانین هم صحت فرایند تصویب تبصره 
مربوط به ضریب را بررسی کرده و مرکز پژوهش ها هم روی این 

مدل کار کند و به هیئت رئیسه گزارش دهد.  مهر

قاضی زاده هاشمی اعالم کرد
ونده افزایش حقوق ها وهش های مجلس به پر ورود دیوان محاسبات و مرکز پژ

راه فریب مردم توسط کاندیداها بسته می شود؛

 شعارهای انتخاباتی
زیر ذره بین شورای نگهبان؟

 به اسم اسالم
کار ضد اسالمی نکنید

خود  سخنرانی  در  خمینی)ره(  امام 
در جمع خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم 
سال 62 می فرمایند: اگر احتمال بدهیم 
که به واسطه تبلیغات انتخاباتی ما اسالم 
و جمهوری اسالمی در خطر است، باید آن 
جور تبلیغاتی که خطرناک است، دست از 
آن برداریم، برای اینکه ضد اسالم است 
و گاهی با اسم اسالم یا با توّهم اسالمی 
بودن، یک اموری انجام می گیرد که بر خالف 
اسالم است. در مشروطه هم این طور بود، 
تزریق  قدر  آن  آنها  به  واقعاً  دسته  یک 
باید  بودند که  اعتقاد کرده  بود که  شده 
فالن جور را عمل کرد. به آنها تزریق کرده 
بودند، این سلطنت طلب های آن وقت آن 
قدر تزریق کرده بودند که مردم استبداد 
را ترویج می کردند- یعنی یک دسته، یک 
دسته از اهل منبر هم همین طور- حاال 
هم همین طور است. ممکن است شیاطین 
در بین مردم بیفتند و آن قدر تزریق کنند 
که تکلیف شرعی معیّن کنند برایتان که 
با  مخالفت  مقام،  فالن  با  مخالفت  ما  باید 

فالن امر بکنیم. بیدار باشید!

نمای نزدیک


