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نمی توانند هیاهوی سیاسی راه بیاندازند
از طیف اصالحات صالحیت تعداد بس��یار زیادی نیز تایید شده است؛ بنابراین 
آنها نمی توانند هیاهوی سیاسی راه بیاندازند. الهام امین زاده ، با اشاره به لزوم 
نظارت اس��تصوابی شورای نگهبان تصریح کرد: باید گفت که طیف وسیعی از 
افراد در هر انتخاباتی کاندید می ش��وند، مدارک خود را به شورای نگهبان ارائه 

داده و اکثرش��ان هم تایید صالحیت می شوند، بنابراین اگر نهادی وجود داشته 
باشد که این موضوعات  را صراحتا برای مردم اعالم کند که برخی از افراد چه ِسبقه ای 
دارند بسیار مفید است.امین زاده درباره عدم تایید صالحیت اصالح طلبان خاطر نشان 
کرد: از طیف اصالحات صالحیت تعداد بسیار زیادی نیز تایید شده است؛ بنابراین آن ها 
نمی توانند اینگونه هیاهوی سیاس��ی راه بیاندازند، چرا که هم در طیف اصولگرا شاهد 
ع��دم احراز صالحیت بودیم و هم در طیف اصالحات، پس نمی توان گفت که در حق 

یک جریان جفا شده و باید یک مقدار واقع بینانه نگاه کرد. باشگاه خبرنگاران  

جوسازی انتخاباتی 
فعال سیاسی اصولگرا گفت: اینکه اصالح طلبان می گویند نامزدی در انتخابات 
مجلس ندارند، جوس��ازی اس��ت. حمیدرضا ترقی نائب رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی درباره رویکرد اصالح طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم 
گفت: اصالح طلبان بنا دارند نامزد های این گرایش سیاسی را چراغ خاموش وارد 

مجل��س کرده و بعد از رأی آوری اعالم کنند که این ها نامزد های مورد حمایت 
آنان بوده اند.او ادامه داد: اینکه اصالح طلبان می گویند نامزدی ندارند، جوسازی است. 
اصالح طلبان در مقاطعی که دچار ریزش و ضعف سرمایه اجتماعی می شوند و احتمال 
رأی آوری خود را پایین می بینند، دست به گریه و زاری و مظلوم نمایی می زنند.ترقی 
گفت: آمار دقیق داریم که ۱۳۴ تن از چهره های شاخص اصالح طلب در سراسر کشور 
تأیید صالحیت شده اند؛ بنابراین، طرح موضوعاتی مبنی بر اینکه ما کاندیدایی نداریم، 

ترفندی برای مظلوم نمایی است. باشگاه خبرنگاران

آرزوی برخی برای ایجاد شورای نگهبان فرمایشی 
برخی می خواهند شورای نگهبان را به شورایی فرمایشی و فرمالیته تبدیل کنند 
تا بتوانند هر ش��خص با هر الگوی فکری اعم از غرب گرا، مفسد و غیره را جهت 
دس��تیابی به امیال خود وارد مجلس اس��المی کرده و مجلسی فرمایشی بجای 
مجلس��ی مس��تقل ایحاد کنند. لطف اهلل فروزنده دهک��ردی عضو هیات علمی 

دانشگاه تربیت مدرس نوشت: مجلس آتی باید یک مجلس مستقل، متعهد، شجاع 
و اولویت آن مصالح کشور و مردم باشد، ملت مجلسی می خواهند که متدین و والیت مدار 
باشد و در برابر زورگویی های غربی ها بایستد و فریب دشمن را نخورد، اقتصاد درون زا را 
در اولویت قرار دهد، مجلس اشرافی به درد ملت و کشور نمی خورد. می خواهند شورای 
نگهبان را به شورایی فرمایشی و فرمالیته تبدیل کنند تا بتوانند هر شخص با هر الگوی 
فکری اعم از غرب گرا، مفسد و غیره را جهت دستیابی به امیال خود وارد مجلس اسالمی 

کرده و مجلسی فرمایشی بجای مجلسی مستقل ایحاد کنند.  فارس

سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه باالی 
۵۰ درصد داوطلبان انتخابات تائید صالحیت 
ش��ده اند، گفت: از مرحله قبل تا االن به تعداد 
تائید ش��ده های ش��ورای نگهبان، ۲ هزار نفر 

اضافه شده است.
عباس��علی کدخدایی در نشست خبری اظهار 
کرد: مش��کل اصلی ما در انتخابات با این نظام 
انتخاباتی و قوانین حداقلی اس��ت که وضعیت 
فعل��ی را ایجاد می کن��د و هر دو طرف ممکن 
است ناراضی باشند، در حالی که ما هم راضی 
به این وضعیت نیس��تیم. س��خنگوی شورای 
نگهبان متذکر شد: پس از ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، بررس��ی 
صالحیت های ای��ن افراد توس��ط هیئت های 
اجرایی و سپس هیئت مرکزی و هیئت نظارت 
اس��تانی انجام شد که در این زمینه هم به حد 

کافی اطالع رسانی کردیم.
کدخدایی ادام��ه داد: مرحله بعد که اصطالحاً 
به آن مرحله »شورای نگهبان اول« می گویند 
تا روز جمعه ادامه یافت و از شنبه وارد مرحله 
»شورای نگهبان دوم« ش��ده ایم و کسانی که 

در مرحله قبل صالحیتشان تائید نشده است، 
می توانند ش��کایت خود را ظرف سه روز اعالم 
کنند و ما در یک بازه زمانی ۱۰ روزه ش��کایت 
آنان را بررسی کرده و اعالم نظر می کنیم. وی 
بیان کرد: در ابتدا حدود ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت نام کردند 
که تعدادی از آنان انصراف داده و برخی از آنان 
در هیئت های اجرایی رد صالحیت شدند و در 
نهایت ما صالحیت حدود ۴۵۰۰ نفر را بررسی 
کردیم و خوشبختانه مجموع افرادی که مورد 
تائید قرار گرفتند، بیش از ۵۰ درصد اس��ت و 
صرف��اً حدود ۲۰ و چن��د درصد رد صالحیت 
شده اند که بررسی ها ادامه دارد و ممکن است 

تعداد تائید صالحیت شده ها افزایش یابد.
کدخدایی تأکید کرد: ش��ورای نگهبان وظیفه 
قانونی خود را انجام می دهد و نسبت به بررسی 
صالحیت افراد حساسیت الزم را دارد و احتمال 
دارد آمار تائید صالحیت ش��ده ها تا پایان وقت 

مقرر قانونی افزایش یابد.
وی تصری��ح ک��رد: برخ��ی اف��راد ایراداتی به 
تحقیق��ات محلی وارد می کنند و الزم اس��ت 

که این نکت��ه را بگویم که با تحقیقات محلی، 
بس��یاری از کس��انی که اصطالحاً »عدم احراز 
صالحیتشان« اعالم ش��د، به تائید صالحیت 
برگش��تند که نکته بس��یار خوبی است که در 
قانون پیش بینی شده و امکان دقت بیشتری را 

برای شورای نگهبان ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به 
اینکه حقوقدانان برخی اظهارات رئیس جمهور 
و اعضای دولت علیه شورای نگهبان را مصداق 
تش��ویش اذهان عمومی و ج��رم می دانند آیا 
شورای نگهبان از دولت به قوه قضاییه شکایت 
خواهد کرد، گفت: بین م��ا و دولت را بیش از 
این ش��کرآب نکنید. ت��الش داریم با گفتگو و 
توضیح��ات مباحث را پیش ببری��م و همه را 
در نظام جمهوری اسالمی ایران یک مجموعه 
واحد بدانیم. انتظار ما این است که بقیه نهادها 
و مقامات نیز همین نگاه را داش��ته باشند. وی 
ادامه داد: ما اهل ش��کایت نیس��تیم اما گالیه 
داریم، دوس��تان در جریان جزئیات کارهای ما 
هس��تند ولی به گونه ای س��خن می گویند که 
اطالع ندارند البته اگر جایی اتهام و افترایی به 

شورای نگهبان وارد شود به ما هم حق دهید، 
حق مان را پیگیری کنیم و اگر الزم باش��د از 
طریق قوه قضاییه اقدام می کنیم. کدخدایی در 
پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای 
نگهبان برخی از اصولگرای��ان را رد صالحیت 
کرده اس��ت ت��ا در دقیق��ه ۹۰ صالحیت آنها 
تایید ش��ود گفت: رویه شورای نگهبان خالف 
این اس��ت، این اتهامی است که می توان آن را 
پیگیری قضایی کرد. آمار را بررسی کنید. امروز 
هم اسامی برای وزارت کشور ارسال شده است 
و بقیه اسامی نیز ارسال می شود و خواهید دید 
که چنین مس��ئله ای نیست. کدخدایی تاکید 
ک��رد: قبول کنید اینگونه اظه��ار نظر مقامات 
دولتی جفای بزرگ علیه شورای نگهبان بود که 
گفته شد کاندیداها به دلیل حمایت از دولت و 
یا فالن مصوبه صالحیتشان تایید نشده است. 
آن فرد بهتر می توان��د توضیح دهد، ما معذور 
هستیم. اگر مقامات دولتی هم که ظاهراً مقام 
بی اطالع بودند تشریف بیاورند شورای نگهبان 
ت��ا مدارک و مس��تندات را در اختیار آنها قرار 
دهیم تا اظهاراتش��ان را اص��الح کنند. وی در 
پاس��خ به سئوال دیگری در مورد راهکار جلب 
اعتماد عمومی گفت: ش��ورای نگهبان وظیفه 
قانونی نظارت بر اجرای انتخابات را دارد که این 
وظیفه خود را در بررسی صالحیت ها و بعد از 
برگزاری انتخابات نش��ان خواهد داد. نهادهای 
دیگ��ر در حوزه های دیگر نیز باید وظایف خود 
را به درس��تی انجام دهند و از شورای نگهبان 
مطالبه نداش��ته باش��ند. کدخدایی در پاسخ 
به س��وال دیگ��ری در مورد تایی��د صالحیت 
نمایندگان رد صالحیت ش��ده گفت: بررس��ی 
دقیق در این خصوص نکردم اما حدود هش��ت 
نف��ر از ۹۰ نفر نماینده رد صالحیت ش��ده در 

مرحله دوم تایید صالحیت شدند.
وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری در مورد رد 
صالحی��ت نمایندگان تایید صالحیت ش��ده 
در مرحل��ه دوم گفت: در مرحله دوم بررس��ی 
صالحیت ه��ا اگ��ر مدارک جدیدی به دس��ت 
شورای نگهبان برسد، می تواند نسبت به تایید 

صالحیت و ردصالحیت ها تجدیدنظر کند.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه برخی نمایندگان رد صالحیت 
ش��ده گفته اند موافقتشان با FATF عامل رد 
صالحیت آن ها بوده اس��ت گفت: قطعاً کذب 
اس��ت و اگر واقعاً گفته باشند، تعقیب قضایی 
می شوند. کدخدایی ادامه داد: نسبت به افرادی 
که تایید صالحیت ش��دند و اسامی آنها اعالم 
ش��ده اس��ت قضاوت کنیم که در جناح های 
مختلف سیاسی هستند. کسی که تعبیر داس 
را به کار می برد صالحیتش تائید شده است، اگر 
این تعبیر شما درست بود که زودتر اقدام کرده 
بودیم. وی در پاس��خ به سوال دیگری در مورد 
رد صالحیت جناح اصالح طلبان در انتخابات و 
زیر سئوال رفتن اصل جمهوریت نظام مجلس 
گفت: تفسیر ش��ما این است و ما تفسیر شما 
را قبول نداریم. ش��ما با نگاه سیاسی برخورد و 
س��وال می کنید اما شورای نگهبان فقط قانون 
را معیار قرار داده اس��ت . اینکه ببینیم افراد به 
کدام جناح سیاسی وابسته هستند و بعد اظهار 
نظر کنیم، شورای نگهبان این عینک را ندارد، 
عینک ش��ورای نگهبان قانون و شرایط مندرج 
در قانون اس��ت. وی در م��ورد پرونده محمود 
صادقی و تاثیر اظهار نظرها در مورد ش��ورای 
نگهبان در بررسی صالحیت ها گفت: نه، تاثیر 
ندارد، اما اگر اتهامی علیه شورای نگهبان باشد 

اجازه دهید که ما هم پیگیری قانونی کنیم.
وی ادام��ه داد: اگرچ��ه از هیئ��ت نظ��ارت بر 
عملکرد نمایندگان گالیه داریم. موضوعی که 
در خ��ارج از مجلس علیه ش��ورای نگهبان از 
طرف ایشان مطرح ش��د. اما هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان اظهارات ایشان را در چارچوب 
وظایف نمایندگی دانست و این ادعا مجدداً از 

طرف ایشان اعالم شد.
وی تأکید کرد : از ایش��ان و همه عزیزان دیگر 
خواه��ش کردیم که اگر مدارک و مس��تندات 
داری��د در اختیار مراجع قانونی قرار دهید. چه 
لزومی دارد که ابتدا فریاد بزنید و بعد در شورای 
نگهبان با حالت تاثر بگویید که اش��تباه کردم. 
کدخدایی گفت:ایشان در شورای نگهبان آمده 
اس��ت و عذر خواهی کرده است اما باز هم کار 

را ادامه داد.
کدخدایی در پاس��خ به سوال دیگری در مورد 
تایید صالحیت برخی افراد رد صالحیت شده 
گفت: برخی افراد در هیئت اجرایی به اتهاماتی 
رد صالحیت شدند اما در هیئت مرکزی دالیل 
و مدارک بررسی شده است و فرد دفاع الزم را 
داشته است بنابراین اعضای شورا قانع شده اند و 

فرد تایید صالحیت شده است.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگری مبن��ی بر اینکه ظاهراً دولت و مجلس 
تمایل به نهایی کردن قان��ون جامع انتخابات 
ندارن��د و بخش عمده ای از ای��ن هزینه تعلل 
را ش��ورای نگهبان پرداخ��ت می کند، بیش از 
۸۰ درص��د مجریان انتخاب��ات به نفع دولت و 
اصالح طلب��ان تغییر کردن��د و آیت اهلل جنتی 
نیز ب��ه این مس��ئله اعت��راض داش��ت. آقای 
رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان عماًل از یک 
جناح در انتخابات جانب��داری می کنند که با 
اصل بی طرفی در تضاد اس��ت، موضع شورای 
نگهبان در این خصوص چیس��ت؟گفت: قانون 
انتخابات، قانون حداقلی اس��ت، نقایص زیادی 
دارد و باید اصالح ش��ود. انتظار داشتیم در این 
مرحله قانون اصالح ش��ود تا برخی مشکالت 
را پشت س��ر بگذاریم. وی تاکید کرد: شورای 
نگهبان به عن��وان ناظر باید بی طرف باش��د. 
قانون یک حکم نس��بت به مجری و ناظر دارد 
که باید بی طرف باشند، ما نمی خواهیم وارد این 
مباحث و مناقشات شویم اما در رسانه ها دیدیم 
و شنیدیم که در هیئت های اجرایی نیز گرایش 
های��ی وجود دارد. برای ما مهم این اس��ت که 
گرایش ها در اجرای وظایف نباید دخالت داشته 
باش��د اما اگر قرار باشد از این گونه اتهامات به 
ش��ورای نگهبان و هیئت نظارت وارد شود به 
نظرم بای��د اول فکری به حال مقامات اجرایی 
انتخابات داش��ته باشیم بعد نظارت. کدخدایی 
در پاس��خ به سوالی در خصوص مبنای تعریف 
عدم التزام به اسالم، گفت: وقتی که حکم عدم 
التزام به اس��الم نوشته می شود یعنی که شما 
بخش��ی از احکام اسالمی را رعایت نمی کنید. 
بدین معنا نیست که شما مسلمان نیستید. اگر 
یک مسلمان شرب خمر داشته باشد نمی توان 
به او غیر مسلمان گفت بلکه مسلمانی است که 
ی��ک گناهی را انجام داده اس��ت که به معنای 
ع��دم التزام به یکی از احکام اس��المی اس��ت. 
فرق نمی کن��د، روحانی و غی��ر روحانی، زن یا 
مرد باش��د. اگر در جایی یکی از احکام اسالمی 
نقض شد به معنای معنای عدم التزام به یک یا 
برخی از احکام اس��الم اس��ت. وی افزود: فردی 
هم که آن بحث را مطرح کرده بود به اینجا آمد 
من هم به ش��وخی به ایشان گفتم که اگر شما 
این متراژ برای عمامه اس��تفاده می کنید حکم 
اسراف است و اسراف هم یکی از گناهان کبیره 
است و می توان گفت که ملتزم به احکام اسالم 
نیستید. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان 
نس��بت ب��ه رد صالحیت ها ش��فاف اعالم نظر 
نمی کند و هزینه این موضوع را می پردازد گفت: 
قانون باید اصالح شود. در این دوره در چارچوب 
س��ه گانه، دالیل رد صالحیت برخی افراد را به 
صورت کلی اعالم کردیم، همه اعتراض کردند 
که چرا گفتید. ما در یک مجموعه کلی گفتیم 
که علت رد صالحیت ها یا س��وء اس��تفاده های 
مال��ی و اقتص��ادی اس��ت یا بخ��ش اندکی در 
مورد عدم رعایت مس��ائل ش��رعی و در برخی 
م��وارد نیز مخالفت با نظام جمهوری اس��المی 
بوده اس��ت ام��ا برخی آقایان ناراحت ش��دند و 
به ما اعتراض کردند. گفتم چه بگویم، رس��انه 
از ما س��وال کرد، اما ما اسم شخصی را نبردیم، 
شخصی را هم متهم نکردیم ولی اینها چیزهایی 
اس��ت که در پرونده ها وجود دارد ولی قانون به 
ما اجازه نمی دهد که نس��بت به اشخاص اعالم 
نظر داشته باش��یم. کدخدایی ادامه داد: معاون 
رئیس جمه��ور که در مس��ئله دیگری تماس 
گرفته بودند در حاشیه صحبت هایشان نسبت 
به این مسئله اظهار نظر کرد، به ایشان گفتم که 
شما تشریف بیاورید و من پرونده ها را در اختیار 
شما قرار می دهم. چون شما حقوقدان هستید 
نظر شما را قبول می کنیم. کدخدایی در پاسخ 
به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آقای رئیس 
جمهور نامه ای به شورای نگهبان برای بررسی 
صالحیت داماد شان داشته است یا نه گفت: نه، 
نسبت به شخص ایشان نامه ای زده نشده است.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگ��ری در م��ورد تایی��د صالحیت اف��راد رد 
صالحیت شده گفت: نسبت به افرادی که عدم 
احراز و یا عدم تایید هس��تند مرحله ش��ورای 
نگهبان مرحله جدیدی اس��ت و مرحله تجدید 
نظر اس��ت. ممکن است شورای نگهبان به این 
نتیجه برسد که آن مدارک صحت نداشته است 
و نس��بت به آن شخص این اتهامات وارد نبوده 
است. شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل 
می کن��د و اگر جایی به مدرک و دلیل جدیدی 
برس��د که ف��رد را از آن خطا مب��را می کند با 

شجاعت و جرئت اعالم نظر می کند. مهر
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استقالل یکی از اصلی ترین شعارهای انقالب اسالمی 
ملت ایران بود، مداخله گسترده کشورهای غربی در 
امور ایران تا جایی در دوره پهلوی گسترش یافته بود 

که کمتر کسی منکر آن است.
پهل��وی خ��ود در جلس��ات خصوص��ی از مداخالت 
گسترده غربی ها در امور ایران گالیه می کرد ولی در 
عیان دستورالعمل های رسیده از اربابان را جامه عمل 
می پوش��اند، مروری بر خاطرات شخصیت ها و رجال 

عصر پهلوی خود موید این واقعیت است.
اس��داهلل علم نخس��ت وزیر و وزیر دربار که خاطرات 
روزانه او چهره ای بدون روتوش از پهلوی ارائه می دهد 

می نویسد:
»از مدت ها پیش ش��کایت داشته ام عمال بیگانه در 
دولت، بانک مرکزی، س��ازمان برنامه و بس��یاری از 
وزارتخانه ها نفوذ کرده اند. شاه با این همه گزارش های 
اطالعاتی که دریافت می کند، این حقیقت را نادیده 

می گیرد.
این ما هس��تیم که تحت فش��ار قرار داریم نه طرف 
مقابل. وقتی خزانه خالی است چگونه می توانیم وارد 

جنگ اقتصادی شویم؟«
این بخش از خاطرات اس��داهلل علم به عیان نش��ان 
می دهد که خود رژیم پهلوی معتقد و اطالع داش��ته 
است که عمال بیگانه در تمامی شئون کشور از دولت 
گرفته تا بانک مرکزی و س��ازمان برنامه نفوذ کرده و 
استقالل کشور در خطر جدی قرار گرفته است ولی 
به اطالعاتی که دست او در این زمینه می رسید وقعی 

نمی گذاشت و از کنار آن به سادگی عبور می کرد. 
خاطرات رجال پهلوی به عیان عمق وابستگی ایران 
به غرب در این دوره از تاریخ کشور را نشان می دهد، 
وابس��تگی در این دوره تا ب��دان حد طبیعی و عادی 
ب��ود که روزنامه ها و مج��الت نزدیک به حکومت در 
پاس��خ به اعتراضات مردمی آن را توجیه می کردند، 
به عنوان نمونه مجله خواندنی ها در ش��ماره ۱۳ تیر 

۱۳۴۰ می نویسد:
»می گویند آمریکایی ها در تمام ش��ئون سیاس��ی و 
اقتص��ادی و مالی ما مداخله می کنند، من کار ندارم 
به اینکه بیچاره آمریکایی ها بعد از هزار میلیون دالر 
وام و کم��ک به تصدیق خودمان، آیا باید حق این را 
داشته باشند که به اندازه یک دهم هم پیمان خشک 
و نم پس نده انگلیس��ی مان در کاره��ا و یا الاقل در 
طرز خرج نظارت و به قول ]منتقدان[ مداخله داشته 

باشند یا نه؟«
اینکه آمری��کا در امور ایران مداخله می کرده اس��ت 
ح��رف امروز و پس از گذش��ت نزدیک به چهار دهه 
نیس��ت، مقامات رژیم پهلوی نیز به این مهم معتقد 
بوده و هرگاه فرصتی به دست می آوردند از آن سخن 
می گفتند و گالی��ه می کردند، به عنوان نمونه احمد 
آرامش که مدتی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه 
ایران در دولت شریف امامی و پیش از روی کار آمدن 
علی امینی ش��خصیت وابس��ته به آمریکا در تیرماه 
۱۳۴۰ طی سخنانی می گوید: »مخالفت من فقط با 
سیاست جانکاه ده ساله گذشته آمریکا است... سال ها 
اس��ت که دولت آمریکا با تم��ام قوا ولی با عناوین به 
ظاهر فریبنده در تمام شئون زندگی ما دخالت کرده 
و انگش��ت دارد و هر زمان به طریقی برای ما حادثه 
آفریده و تعیین سرنوشت می کند، تمام وزارتخانه ها 
و بنگاه های تجاری و اقتصادی و عمرانی وابس��ته به 
دول��ت ایران زیر نظر مام��وران و نمایندگان مختلف 
آمریکایی قرار گرفته و آنان در غالب جاها نه تنها به 
عنوان مشاور و مستشار بلکه به صورت دستوردهنده 

و کارفرما در زندگی ما مداخله می کنند.
اقتصاد کش��ور ب��ه وس��یله عوامل و ای��ادی داخلی 
و خارج��ی دول��ت آمریکا ب��ه کلی دره��م ریخته و 
اکنون وضع به ش��کلی درآمده که طبق اظهار آقای 
نخست وزیر هم دس��تگاه اقتصادی دولت در آستانه 
ورشکس��تگی اس��ت و هم ملت و ما ه��ر روز ناگزیر 
هستیم که دست تکدی به سوی آمریکا و آمریکائیان 
دراز کنیم و برای گرداندن چرخ زندگی خود از آنان 

قرضه و اعتبار بگیریم«.
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