
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اتفاقات مهمی در سطح 
حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد، گفت: 
عزمی که امروز برای مقابله با فس��اد جمع ش��ده مثبت است و 
نخبگان ضد فس��اد در حال شناخته ش��دن هستند و این مورد 
باید در فضای سیاس��ی تبدیل به عزمی جدی ش��ود تا کارایی 
اقتصاد افزایش یابد. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانش��گاه طی نشس��تی که به همت حزب ندای ایرانیان برگزار 
ش��د، اظهار داشت: ساختار اقتصادی ایران تحت تاثیر حاکمیت 

س��رمایه های تجاری است. سلطه این سرمایه ها در طول قرن ها 
موجب شده اقتصاد ایران فاقد ظرفیت های تولیدی به  خصوص 
تولید صنعتی باشد درنتیجه رش��د و افزوده ای در اقتصاد ایران 
وج��ود ندارد و اش��تغالی در ایران ایجاد نمی ش��ود و بیکاران در 
ایران عمال از چرخه اصلی اقتصاد خارج می ش��وند. راغفر افزود: 
در سال 1330 تعدادی از کارشناسان دانشگاه وی ضمن تاکید 
ب��ر اینکه در نظام تصمیم گیری ای��ران توزیع منابع رانتی کامال 
مش��هود است، خاطرنشان کرد: این رانت ها بین دوستان و رفقا، 
اقوام سیاسی و حتی احزاب سیاسی )حزبی وابسته با بازار( توزیع 
 شده است. یکی از برندگان خصوصی سازی احزاب سیاسی بودند. 
بخش عمده ای از پتروشیمی هایی که خصوصی سازی شده اند، 
در اختیار همین حزب وابسته به بازار است. امروز سرمایه گذاری 

در مستغالت بر سرمایه گذاری صنعتی برتری دارد و اگر بررسی 
کنیم، در این کشور طی دهه های قبل و بعد از انقالب هر اتفاقی 
در حوزه سیاس��ی به وجود آمده، هرکس در حوزه مس��تغالت 
س��رمایه گذاری کرده کمترین آس��یب را دی��ده و کارخانه دار و 
صنعت کار به ش��دت آسیب دیده اند. ریش��ه این موارد را باید در 
س��لطه س��رمایه های تجاری و نظام تصمیم گیری دانست. وی 
افزود:  متأس��فانه دولت دوازدهم نیز اصالحی در این روند ایجاد 
نش��د و زمینه های بحران در اقدام��ات همین دولت فعلی ایجاد 
ش��د. زمانی که آقای خاتمی دولت را تحویل داد معوقات بانکی 
12 ه��زار میلیارد بود. به هر میزان رانت ها کاهش یافته، حرکت 
به س��مت رفتار معقول نیز سرعت یافته اس��ت. وی با اشاره به 
برخورد قوه قضائیه با مفس��دین بیان داشت: در ماه های گذشته 

اتفاقات مهمی در مبارزه با فساد صورت گرفته اما برخورد قضایی 
آخرین حربه برای مقابله با فس��اد اس��ت. واقعیت آن اس��ت که 
مکانیزم ها باید ضد فس��اد باشد و دولت الکترونیک مستقر شود 
و قوانین تس��هیل گر کارایی الزم اقتصاد ایجادکند. عضو هیئت 
علمی دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات مهمی در سطح 
حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد. در غیر 
این صورت نخبگان و دغدغه مندان خانه نشین می شوند. اکنون 
عزمی که در کشور ایجادشده است را باید حمایت کرد. عزمی که 
امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است. اگنون نخبگان 
ضد فس��اد در حال ش��ناخته شدن هس��تند و این مورد را باید 
در فضای سیاس��ی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد 

افزایش یابد و فساد اقتصادی در ایران کاهش یابد.

طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
ک��ه مربوط به س��از و کار و حدود ش��فافیت مال��ی داوطلبان 
نمایندگی مجلس در ایام تبلیغات است، بیش از 10 ماه است 

که در بالتکلیفی به سر می برد.
چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و 
نحوه هزینه کرد آن همواره جزو ابهام آلودترین سواالتی بوده که 
نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ 
قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را 
به شفاف سازی یا محدودسازی هزینه های تبلیغاتیشان مجاب 
کند. از همین روس��ت که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات 
این س��واالت را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن 
اس��ت یک کاندیدا هزینه های میلیاردی برای انتخابات متقبل 
شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای 
نمایندگی اش چقدر اس��ت که برخی از کاندیداها تا میلیاردها 

تومان برای کسب کرسی های پارلمان هزینه می کنند؟
در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته 
باش��د و چنی��ن تخلفاتی در قانون جرم ان��گاری و حتی تخلف 
انگاری نشده باشد، سلسله ای از فسادها که وابسته و متصل به 
هم است، رخ می دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود 
دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با 
اسپانسرهای میلیاردی صورت می گیرد و این امر موجب ورود 

پول های بی ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود. 
گفت وگو با علی بهادری یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان 
و اس��تاد دانش��گاه امام صادق در این باره ش��ماره س��وم این 
پرونده بود که در این مصاحبه از خالهای قانونی در این زمینه 

صحبت شد.
این استاد دانشگاه ، دلیل روشن نبودن هزینه های انتخاباتی و 
نحوه هزینه کرد آنها را ناشی از خالهای قانونی می داند و تاکید 
می کند: قوانین نظارتی کش��ور در حوزه منابع مالی کاندیداها 
بس��یار ضعیف است و این نه وظیفه ی ش��ورای نگهبان، بلکه 
تکلیف خود مجلس اس��ت که در این باره قانون گذاری جدی 

کند تا منابع مالی کاندیداها شفاف شود.
اما چرا در این 10 مجلسی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
ایران تشکیل شده است، اقدام جدی برای قانون گذاری در این 
حوزه انجام نش��ده اس��ت تا منابع هزینه ای و نحوه هزینه کرد 

کاندیداها در انتخابات روشن شود؟
موضوعی که به نظر می رسد علت آن تعارض منافع کاندیداها 
با چنین قوانینی باش��د. در واقع نمایندگانی قرار است قانونی 
برای ش��فاف ش��دن چگونگی تامی��ن هزینه ه��ای انتخاباتی 
کاندیداها و  همینطور نحوه و محل هزینه کرد آنها به تصویب 
برس��انند که بعد از مصوب ش��دن چنین قوانینی، نخس��تین 
کس��انی که مجبورند در برابر این قانون سر خم کنند، همین 
نمایندگان مجلس هس��تند که می خواهند در دوره های بعدی 
ه��م کاندیدای نمایندگی ش��وند. در واقع چنی��ن قوانینی در 

نهایت دست و پاگیر خود قانون گذارانش می شود.

مجلسدهموتصمیمبرایشفافسازیهزینهها!
پ��س از اب��الغ سیاس��ت های کلی انتخاب��ات از س��وی مقام 
معظ��م رهبری در مهرماه 95، عل��ی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اس��المی، اعالم کرد که کارگروهی در مجلس و مرکز 
پژوهش های مجلس با ش��ورای نگهبان تشکیل شود تا طرحی 
برای تحقق سیاست  های کلی انتخابات تهیه شود. شاید بتوان 
گفت مجلس دهم نخس��تین مجلسی باشد که مجبور شد این 

این زمینه قانون گذاری کند.
ای��ن کارگروه در همان ایام با حضور نماینده مرکز پژوهش ها، 
پژوهشکده ش��ورای نگهبان و رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس تش��کیل ش��د و طی دو سال طرح برای تحقق 
سیاس��ت ها در قوانی��ن انتخابات مجلس و ریاس��ت جمهوری 

تدوین شد.
این طرح به مجلس شورای اسالمی ارسال شد و در کمیسیون 

ش��وراها دس��تخوش تغییراتی ش��د و در نهایت طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در آبان ماه 

سال 97 در دستورکار خانه ملت قرار گرفت.
ای��ن طرح که در قالب 8 ماده و با 121 امضای تقدیم مجلس 
ش��ده بود، در 2 آبان ماه 97 اعالم وصول و سپس یک فوریت 
آن به تصویب رس��ید و از بیست و یکم همان ماه برای بررسی 

به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع شد.
این کمیس��یون نیز گزارش خود را دی ماه 97 تقدیم مجلس 
کرد و پس از درخواست تغییر دستورکار صحن علنی پارلمان 
در 18 دی م��اه این طرح در دس��تورکار صح��ن قرار گرفت و 
کلی��ات آن به تصویب رس��ید گرچه در جلس��ه علنی فردای 
آن روز )19 دی ماه( تقاضای جمعی از پارلمان نش��ینان برای 

مسکوت ماندن این طرح به تصویب نرسید.
طرح مذکور از همان روز تا 3 اردیبهش��ت 98 در صحن علنی 
در دست بررسی قرار گرفت و البته در این میان چندباری هم 

به کمیسیون شوراها ارجاع و مجددا به صحن بازگشت. 
ط��رح اصالح م��وادی از قان��ون انتخابات مجل��س در نهایت 3 
اردیبهش��ت به تصویب مجلس رس��ید و 8 اردیبهش��ت تقویم 
شورای نگهبان شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی این مصوبه 
مجل��س در 28 ادریبهش��ت با ایراداتی به مجل��س برگردانند و 
مجلس نیز 30 اردیبهش��ت ماه طرح مذکور را برای رفع ایرادات 

شورای نگهبان به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع داد.
اما با گذش��ت 3 ماه و نیم از ارج��اع طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات که مربوط به شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداها 
است، به کمیسیون شوراها این طرح هنوز به صحن علنی بازنگشته 
است تا مورد بررسی مجدد وکالی ملت برای رفع ایرادات شورای 
نگهبان قرار گیرد. این تعلل در حالیست که فرصت قانون شدن 
چنین طرح��ی برای اجرا در انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در اس��فند ماه 98، بسیار کوتاه است لذا به نظر 
می رسد عزمی برای تصویب این قانون و اجرای آن در این دوره از 

انتخابات مجلس وجود ندارد.  تسنیم
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گامسومراقویبرمیداریم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت 
ک��ه ایران حت��ی در صورت گرفتن 15 میلیارد دالر از کش��ورهای اروپایی عضو 

برجام باز هم گام سوم را با قاطعیت بر می دارد.
شهروز برزگر، با اشاره به وعده اروپایی ها برای دادن خط اعتباری 15 میلیارد دالری 

به ایران اظهار کرد: اروپایی ها با محوریت فرانسه می خواهند خط اعتباری 15 میلیارد 
دالری را به ایران اختصاص دهند ولی ما کاری به این پول نداریم بلکه براساس تعهدمان 

به مردم ایران گام سوم را قوی بر می داریم. برزگر تاکید کرد: البته اگر اروپایی ها به تعهدات 
خود برگردند ما هم به تبع آن به تعهدات قبلی مان باز خواهیم گذشت ولی در شرایط فعلی 
با توجه به این که هنوز اروپایی ها اقدام عملی انجام ندادند دیگر دلیلی وجود ندارد که ما گام 
سوم را بر نداریم. وی گفت: ما براساس حق مان و مفاد و چارچوب برجام گام سوم را قوی 

بر می داریم و منتظر اقدامات اروپایی ها هستیم.  ایسنا

کاهشتعهداتاجتنابناپذیراست
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گف��ت: اروپا برخالف ادعاهایش عمال 
خ��ارج از اراده آمریکا قدمی برنمی دارد و بر این اس��اس نبای��د انتظاری غیر از 

کاهش تعهدات برجامی از ایران داشته باشند.
محمدحسین فرهنگی ، با اشاره به لزوم اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی 

و تکمی��ل رویکرد مقاومت و اقدام متقابل ایران، اظهار داش��ت: اقدامات ایران در 
راس��تای کاه��ش تعهدات برجامی بر اس��اس مفاد این توافق نامه اس��ت و در برجام 

پیش بینی شده است که در صورتی که هر یک از کشورها در اجرای تعهداتشان کوتاهی 
کنند، دیگر کشورهای عضو برجام می توانند تعهدات خود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: از ابتدای برجام، عمال گامی از س��وی طرف مقابل برداشته نشد بلکه آنان 
شرایط سخت گیرانه ای را علیه ایران دنبال کردند و بر این اساس کامال طبیعی است که 

آنان نباید انتظاری غیر از کاهش تعهدات برجامی از ایران داشته باشند.  مهر

اروپاییهاهیچحرکتمثبتینشانندادهاند
سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس گفت: امیدواریم که دولت و دستگاه دیپلماسی 
ما محکم و قوی در برابر دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند که فرصت سوزی 

شود و همه فرصت ها به تهدید تبدیل شود.
اسداهلل عباسی نماینده مردم رودسر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

ش��ورای اس��المی ، در ارتباط ب��ا اجرای گام س��وم تعهدات برجامی توس��ط ایران، 
اظهارداشت: در رابطه با بحث برجام، طرف مقابل ما نه تنها به هیچکدام از تعهدات خود 

حتی به حداقل  تعهدات خود عمل نکرده ، فقط وقت ُکشی کرده  و هیچ حسن نیتی نداشته اند 
بلکه در تحریم ها ناجوانمردانه ترین رفتار را داش��تند و با آمریکا همراهی کرده اند. وی افزود: 
اروپایی ها حتی روی کاالهای اساس��ی مانند مواد غذای��ی و دارو هم به تعهدات خود عمل 
نکردند و از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و از برجام خارج شد، آنها با وعده های 

دروغین، وقت ُکشی کردند و به هیچکدام از وعده های خود، عمل نکردند. فارس

حسین خان بابازاده

بی��ش از دو هفته اس��ت که خب��ر آزادی و حرکت 
نفتکش ایران به س��مت مقصد متشر شده اما غرور 
حاص��ل از ناکامی و س��رخوردگی انگلی��س از این 
راهزنی دریایی باعث ش��د تا خبر مهم تری در این 
س��مت یعنی فضای داخلی ایران کمتر مورد توجه 
قرار بگیرد. اما روز گذشته خبری از قول فرمانده ناو 
انگلیسی »اچ ام اس مونتروز« که اعالم کرد »نفتکش 
انگلیسی توقیف ش��ده، همچنان در توقیف است« 

باعث یادآوری و احیای این موضوع مهم شد.
پیرامون ای��ن موضوع مهم و مغف��ول چند نکته 

ذیل را بخوانید:
1. مرور سریع وقایع مهم اخیر بدین شکل بود که 
انگلی��س در یک راهزنی دریایی، نفتکش ایران را 
توقیف کرد و با ژست قدرت نمایی از یک توقیف، 
منتظر باج گیری مان��د. اما نه تنها باجی دریافت 
نک��رد بلکه برخ��الف انتظاری که داش��ت، رفتار 
متقابل عمل خبیثانه اش را در اسرع وقت دریافت 
کرد و در ازای نفتکش متعلق به ایران که در جبل 
الط��ارق توقیف کرد، نفتکش آنها در خلیج فارس 
توسط سپاه پاسداران توقیف شد. این رفتار متقابل 
در دنیایی که هنوز بس��یاری انگلیس را ابرقدرت 
بالمنازع می نامند و حتی رئیس جمهور ایران هم 
متاس��فانه دائما برای آنها ای��ن صفت ابرقدرتی را 

تکرار می کند، در نوع خود بی نظیر بود.
2. ش��اید به غیر از برخی دولتم��ردان و همچنین 
برخی از غ��رب زدگان داخلی نه تنه��ا اغلب مردم 
ایران بلکه سیاس��تمداران برجسته دنیا، علت این 
عقب نشینی انگلیس از راهزنی و آزاد کردن نفتکش 

ایرانی را پاسخ سریع و متقابل ایران می دانند.
3. ش��ق دیگ��ر این واقعه غرور انگی��ز آن بود که 

انگلیس ن��اکام از راهزنی انجام ش��ده، در نهایت 
و بع��د از چندهفته مجبور به رهاس��ازی نفتکش 
ایران شد. با اینکه مردم ایران بیش از چهل سال 
است که عادت کرده اند در مقابل زورگویی کوتاه 
نیاین��د، اما این موضوع باب جدیدی از شس��کت 
هیمنه قدرت ه��ای مدعی دنیا بود ک��ه نباید به 

راحتی از کنار آن گذشت.
4. صحنه مغف��ول این ماجرا آنجاس��ت که علی 
رغم آنکه انگلیس هم نفتکش توقیف ش��ده ایران 
را آزاد ک��رد ام��ا به اذعان فرمانده ناو انگلیس��ی، 

نفتکش انگلیسی هنوز در توقیف ایران است.
این اقدام ایران بیانگر چند نکته مهم است:

الف. رفتار جمهوری اسالمی نشان دهنده آن است 
که به کشورها اجازه داده نخواهد شد در هیچ حوزه 

ای به حریم ایران کوچکترین تعرضی انجام دهد.
ب. اگ��ر تعرضی صورت گرف��ت، بنای جمهوری 
اسالمی در مقابل تعرض صورت گرفته، مذاکره و 
خواهش نیست، بلکه اقدام متقابل در سطح ضربه 
و خس��ارت دریافتی است. هرچند که در گوشه و 
کنار مذاکراتی هم صورت خواهد گرفت. اما نفس 
اعمالی نظیر راهزنی خود نش��ان دهنده آن است 

که مذاکره در این باب، صرفا اتالف وقت است.
ج: اقدام متقابل ایران که برای بسیاری از کشورهای 
خس��ارت دیده از انگلیس و امثالهم صرفا یک رویا 
اس��ت، در اینجا تنها یک عمل برای پاسخ و عقب 
نشینی محس��وب می ش��ود. هرچند که بسیاری 
ت��ا همین جای کار را کاف��ی می دانند و معتقد به 
پای��ان موضوع و پرهیز از ماجراجویی هس��تند! به 
عب��ارت بهتر انگلیس نفتکش م��ا را آزاد کرد و ما 
هم نفتکش انگلیس را آزاد می کنیم. سوالی که در 
اینجا مطرح می شود آن است که بحث تنبیه برای 
عدم تکرار تعرض ها چه خواهد شد؟ رفتار ایران در 
ادامه توقیف نفتکش انگلیس مدعی قدرت نظامی 

به خوبی مشخص می کند که ایران بنای تنبیه این 
کشور خبیث را دارد تا ابرقدرتان پوشالی بدانند که 
زمانه تغییر ک��رده و دوران بزن دررو، قلدری برای 
باج گیری و یا اصطالحا نش��ان دادن زور بازو تمام 
شده و نه تنها در مقابل یک رفتار اقدام متقابل را در 
اسرع وقت دریافت می کنند بلکه تنبیه مناسب هم 
ج��زو دریافتی های آنان خواهد بود. البته که قطعا 
دشمنان انقالب اس��المی پس از چندبار آزمایش 
ای��ران متوجه ش��ده اند که ایران بعد از س��ال 57 
چه تغییری کرده اس��ت اما رفتار برخی مسئوالن 
غرب زده ک��ه جایگاه جمهوری اس��المی را هنوز 
نش��ناخته اند، دش��من را جری می کند تا از عقب 
نشینی های انجام شده، خارج شده و بار دیگر حالت 
تهاجم برای ضربه به خطوط قرمز و تعرض به حریم 
ایران اس��المی بگیرند که البته هربار با هوشیاری 

رهبرانقالب اسالمی بیشتر بی آبرو می شوند.
د: اینک باید به این سوال پاسخ داد زمان پایان تنبیه 
انگلیس و آزادی نفت کش آن چه موقعی خواهد بود؟ 
در اینباره گمانه زنی هایی می توان داشت؛ اول اینکه 
هرگاه نفتکش ایران به س��المت به سواحل دریایی 
ایران برگ��ردد دوم؛ ایران دقیقا ب��ه اندازه زمانی که 
نفتکش ایران در توقیف عوامل انگلیس بوده، نفتکش 
انگلیس را معطل کرده و بعد آزاد کند. س��وم؛ آزادی 
نفتکش انگلیسی می تواند گروگانی باشد تا نتیجه 
بخش بودن دور جدید مذاکرات با غرب. چهارم؛ ایران 
در پش��ت پرده دریافت امتیازات بیش��تر و محرمانه 
دیگری از انگلیس در ازای آزادی نفتکش از آنها طلب 
کرده و... بنابراین حداقل برای فعاالن رسانه ای معلوم 
نیست که دقیقا کدام گزینه و یا مجموع چند گزینه 
در برابر دولت انگلیس در حال انجام هست ولی یک 
چیز قطعی است؛ ایران در حال تنبیه انگلیس است.

ه�: مهم تر از تمام مطالب ذکرشده آن است که همه 
مباحثی نظیر عزت، قدرت و ظلم ناپذیری ایران اسالمی 
بر مداری که حضرت سیدالشهداء)ع( ترسیم کرده اند، 
واقع ش��ده و با قدرت هرچه بیشتر به پیش می رود. 
همان که امام راحل فرمودند: »تکلیف ما را حسین بن 

علی)ع( مشخص کرده است«. جهان نیوز

اگردولتدرجاییبدویاکجحرکتکند
جهت دوِم اهمیت انتخابات مجلس این اس��ت که 
شما با انتخاب نماینده مجلس، در واقع سرنوشت کشور 
را در چهار س��ال آینده رقم میزنی��د. انتخابات مجلس 
مظه��ر دخالت مردم در سرنوش��ت خود و کشورش��ان 
است؛ چون مجلس مرکز قانونگذاری است. قانون یعنی 
جاده ای که باز میش��ود تا مسؤوالن اجرایی از آن جاده 
حرک��ت کنند و با تالش خود گوش��ه و کن��ار و زوایای 
کش��ور را آباد و اصالح کنند. این جاده بازکنی به عهده 
قانون اس��ت و قان��ون را هم نماینده ش��ما در مجلس 
وضع میکند؛ بنابراین مجلس خیلی مهّم اس��ت. عالوه 
بر این، طبق قانون اساس��ِی ما، مجل��س ناظر بر دولت 
اس��ت. اگر دولت در جایی بد و ی��ا کج حرکت کند، پا 
در راه نادرس��تی بگذارد و خدای نکرده سوءاستفاده ای 
بش��ود و فس��ادی به وجود آید، مرکزی که میتواند جلِو 
فساد و انحراف را بگیرد، مجلس است؛ ببینید چقدر مهّم 
است! این مجلس با آراءِ مردم تشکیل میشود. هرچه آراء 
بیشتر باشد، مجلس قویتر خواهد شد. شما وقتی کسی 
را صالح و شایسته دانستید و او را به مجلس فرستادید، 
توانسته اید بخشی از توان خود را در ساختن و پیشرفت 
آینده به کار بگیرید؛ اهمیت مجلس از این جاس��ت. لذا 
م��ردم برای مصالح خود، مصالح کش��ور و مصالح نظام 
بای��د نگذارند انتخابات از آن ش��کوه و عظمت خودش 
بیفتد. متأس��فانه بعضی از افرادی که تریبون دارند - یا 
قلم یا بیان - و میتوانند حرف بزنند، ملتفت نیستند که 
انتخاب��ات و مجلس چه عظمتی دارد؛ حرفی ندارند که 
کاری کنن��د یا چیزی بگویند که م��ردم را از حضور در 
صحنه انتخابات و عرصه رأی دادن دلس��رد کنند؛ این 
بر اثر بی توّجهی و غفلت اس��ت، وااّل ه��ر ایرانِی غیور و 
عالقه مند به عّزت ایران و آبادی کشور و سرنوشت ملت 
باید تالش کند تا مجلسی قوی و آبرومند تشکیل شود. 
البت��ه مجلس هفتم یک خصوصیت اضاف��ه هم دارد و 
آن این است که اّولین قدم دوره ای به سمت چشم انداز 
بیست س��اله را باید بردارد. چش��م انداز بیست س��اله ای 
تصویب و به دستگاهها ابالغ شده است که حقیقتاً جاده 
بس��یار مستحکمی به سمت یک آینده روشن، زیر پای 
ملت و مسؤوالن باز میکند. یک عّده هم در دنیا بدخواِه 
ملت ایران هستند؛ اینها میخواهند این انتخابات یا اصاًل 
برگزار نش��ود تا این پشتوانه مردمی گرفته شود؛ دو روز 
قبل بعضی از نماین��دگان کنگره امریکا در مقابل چند 
نفر از مریدان خود ظاهر ش��دند و به ملت ایران دستور 
دادند در پای صندوقها حاضر نش��وند! چه دلیلی از این 
واضحتر بر آن مطلبی که من هفته پیش خطاب به ملت 
ایران عرض کردم که راهبرد کلّی دش��من این است که 

انتخابات در کشور انجام نگیرد؟ 
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مخاطب شمایید

ود ؟ چرا مجلس زیربار شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی نمی ر

–

چند نکته مهم درباره ادامه توقیف نفتکش انگلیسی
چرا ایران نفتکش انگلیس را آزاد نمی کند؟  

گزارش
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 باید از اتفاقات مثبت ضد فساد
 در سطح حاکمیت حمایت کرد


