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شللورای ائتاف نیروهای انقاب اسللامی طی بیانیه ای، تصریح کرد: امیدواریم مجلس یازدهم 
بتواند مجلسی کارآمد باشد و با خدمت صادقانه به مردم از مشکات و گایه های آنان بکاهد.

شللورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بیانیه ای 
صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

 ملت بزرگ ایران، هموطنان عزیز
اکنون که به فضل الهی انتخابات یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسامی در کمال امنیت و نظم 
برگزار شده است »شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی« وظیفه دارد از آحاد مردم ایران که با 

حضور در پای صندوق های رأی به تکلیف شرعی و وظیفۀ ملی خود اقدام کرده اند تشکر کند.
شللما مردم نشللان دادید که به رغم فشار حداکثری اقتصادی دشللمن و القاء یأس و ناامیدی از 
سللوی رسانه های ساخته و پرداختۀ آنان، با بصیرت و موقع شناسی، در بزنگاه های حساس نقش 
سرنوشت ساز خود را ایفا می کنید، شما با تک تک آراء خود، خشتی بر سر خشتی نهادید و خانۀ 
ملت را از نو بنا کردید و با اعمال ارادۀ ملی، نشللان دادید که خواهان مجلسللی متفاوت هستید، 
مجلسللی که بتواند حافظ آرمان امام راحل و شهیدان بزرگی مانند سردار شهید سلیمانی باشد 
و راه امام را در نیل به اسللتقال و آزادی و جمهوری اسللامی با پیروی از مقام معظم رهبری 

طی کند.
مجلسللی با نمایندگانی مؤمن و مردمی، انقابی و شجاع که بتواند با توکل به خداوند و تکیه بر 
نیروی الیزال ملت و به ویژه جوانان پرشللور و با استعداد، در مقابل زیاده خواهی ها و قلدری های 
آمریکا بایسللتد و اصاحات امیدبخش حاصل شده در قوۀ قضائیه را با تأمین عدالت اقتصادی و 
اجتماعی و کاسللتن از مشللکات معیشتی مردم تکمیل کند. مجلسی که در مسیر تحقق بیانیۀ 
گام دوم مقللام معظللم رهبری حرکللت کند و به جوانان فرصت دهد تا چهل سللال دوم انقاب 

اسامی را با امید و ارادۀ محکم خویش آغاز کنند.
باید خداوند کریم را به سللبب نعمت انقاب اسللامی و نعمت مردم فهیم و انقابی کشللورمان 
شللاکر باشللیم و از همۀ ملت سپاسللگزاری کنیم. نیز جا دارد از همۀ نهادها و اشللخاصی که در 
برگزاری این انتخابات سللهیم و شللریک بوده اند تشکر کنیم و به ویژه سپاسگزار رؤسا و اعضای 
محترم شللوراهای ائتاف استان ها و حوزه های انتخابیه سراسر کشور باشیم که با تاش و تدبیر 
خود توانستند با جلوگیری از تفرقه، از میان نامزدها، شایسته ترین آنها را به مردم معرفی کنند. 
همچنین از نیروهای شایسللته و ارجمندی که برای حصول وحدت به تصمیم شللوراهای ائتاف 
احترام گذاشللتند و انصراف دادند نیز صمیمانه تشللکر می کنیم. سپاسگزاری از روحانیت معظم 
را که پدرانه شللورای ائتاف را حمایت کردند و نیز احزاب سیاسللی و تشللکل ها و سازمان های 

مردم نهاد را که برادرانه و صمیمانه به استواری وحدت مدد رساندند بر خود واجب می دانیم.
امیدواریم مجلس یازدهم بتواند مجلسللی کارآمد باشد و با خدمت صادقانه به مردم از مشکات 
و گایه های آنان بکاهد و شور و شوق افزونتری برای مشارکت در انتخابات های بعدی به وجود 

آورد.
در پایللان با تبریک به نامزدهللای محترمی که موفق به جلب اعتماد مردم عزیز ایران شللده اند 
متذکر می شللود که ملت انتظار دارد مجلس یازدهم، مجلسللی در خدمت ایران سربلند و مردم 
سللرافراز ایران باشللد و با وحدت و یکپارچگی از آرمان ها و ارزش های انقاب اسامی نگاهبانی 
کند و دشللمنان ایران و انقاب اسللامی را ناکام و ناامید و دوسللتان ایران و انقاب را امیدوار و 

دلگرم سازد. ان شاء اهلل.
غالمعلی حداد عادل رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
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سیاست روز در چالش قانون 
بررسی می کند: 

حضور نیروهای غربی 100 هزار 
غیرنظامی افغان را طی 10 سال به کام 

مرگ برده است 
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روحانی:

ملت های آزاده دنیا تحریم های آمریکا 
علیه مردم ایران را محکوم کنند
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ملللت ایران کلله با بدرقه حماسللی سللرداران 
مقاومللت حللاج قاسللم سلللیمانی، ابومهللدی 
المهندس و همرزمانشان به خانه ابدی و حضور 
هملله جانبه در راهپیمایللی 22 بهمن، اتحاد و 
یکپارچگی ملی و پیوندشان با نظام و رهبری را 
به رخ جهانیان کشیده بودند در دوم اسفند ماه 
بللا حضور پای صندوق های رای ابعاد دیگری از 
مردم سللاالری دینی را رقم زدند. این انتخابات 
در حالی برگزار شللد که چند نکته قابل توجه 
در آن مشاهده می شود. نخست نحوه برگزاری 
انتخاباتللی بود که حضور بیش از 7 هزار نامزد، 
بللا تفکللرات و دیدگاه های مختلللف فضای باز 
سیاسللی در جمهوری اسللامی را بار دیگر به 
جهانیان نشللان داد. در حالی که در اکثر کشور 
منطقه حتللی مردم حللق رای دادن ندارند در 
ایران برای انتخاب 290 نماینده بیش از 7 هزار 
نفر داوطلب شرکت داشتند و این نمودی عینی 

از مردم ساالری دینی است.
دوم آنکه مردم در اوج امنیت و در فضایی آرام 
پای صندوق هللای رای آمدند کلله این امنیت 
خود برگ دیگری از اقتدار مردم ساالری دینی 
جمهوری اسللامی را به نمایش گذاشت. نکته 
قابل توجه آنکه محافل رسللانه ای غرب تقای 
بسیار دارند تا با مقایسه میزان مشارکت مردم 
انتخابات مجلس با انتخابات ریاسللت جمهوری 
چنان القاء سازند که این کمتر بودن مشارکت 
مردم را ناکارآمدی مردم سللاالری دینی عنوان 
و به زعم خود میان مردم و نظام شللکاف ایجاد 
نماید درحالللی که اوال جنس انتخابات مجلس  
و ریاسللت جمهوری متفاوت بوده و این تفاوت 
آراء امری طبیعی و در سراسللر جهان مشللهود 
اسللت و از سللوی دیگر این خود بیانگر تحقق 
مردم ساالری دینی در پذیرش حق مردم برای 
شللرکت یا شللرکت نکردن در انتخابات اسللت 
چنانکه در بسیاری از کشورهای اروپایی حضور 
در انتخابللات امری اجباری بللوده و حقی برای 
مردم مبنی بر عدم حضللور در انتخابات وجود 

ندارد.
سوم آنکه نوع آراء مردم و انتخابشان چند پیام 
به همللراه دارد. عدم رای مللردم به جریانات و 
افللراد نزدیک به دولت ایللن پیام را برای دولت 
دارد که مردم از عملکرد دولت رضایت چندانی 
نداشللته و عدم تحقق وعده هللای دولت زمینه 
سللاز تنبیه دولت از سللوی مردم در انتخابات 
مجلللس شللود. بنابراین دولت در یک سللال و 
نیم باقللی مانده برای ثبللت کارنامه ای مثبت 
و ماندگار شللدن در افکار عمومللی باید تاش 
نماید و برای حل مشللکات اقتصادی و تحقق 
مطالبللات مردم تمام ظرفیت ها را به کار گیرد. 
بهللره گیللری از ظرفیت های مجلللس جدید و 
نیز تللاش قوه قضاییه برای مبارزه با فسللاد و 
مفسللدان اقتصادی می تواند دولت را در تحقق 

وعده ها و طرح های مردمی یاری نماید.
در همین حال ملت این پیام را برای برگزیدگان 
دور جدیللد مجلس دارد که هیچ عهد اخوتی با 
فللرد یا جناحی نبسللته و اگر ایللن نمایندگان 
خواسللتار ادامه حضور در عرصه می باشند باید 
در مسللیر مطالبات مردم و رفع مشللکات گام 
بردارنللد در غیر این صورت سرنوشللت آنها نیز 
حللذف شللدن در انتخابات بعللدی خواهد بود. 
نکته بسللیار مهم آنکه در مقطع کنونی شرایط 

کشور خاص و ویژه است.
 طراحی آمریکا برای تحریم های بیشللتر، قرار 
دادن ایللران در لیسللت اقدام متقابللل اف.ای.

تی.اف،  و در همین حال  الزام وحدت درونی در 
مقابله با آنچه ویروس کرونا نامیده می شود تنها 
در چارچوب یکپارچگی سراسری میان ملت و 
مسللئوالن رقم می خورد. این مساله وجود دارد 
که آمریکا برای دلسللرد کللردن جامعه از تمام 
جریان های سیاسللی میان تشللدید فشار برای 
ناکارآمد نشللان دادن مجلس جدید را در پیش 
گیرد لذا از هللم اکنون باید وفاق و اتحاد میان 
دولللت و مجلس با محوریت رفع کاسللتی های 
طرفین در جهت تحقق رفع مشللکات کشللور 
ایجاد گردد و بللدون ورود به فضای مچ گیری 
دولللت و مجلس از یکدیگر، بللرای تحقق قوی 

شدن کشور گام برداشت.

رنجبرزاده تشریح کرد: 

۵ اسفند؛ آغاز روند بررسی 
بودجه ۹۹ در مجلس
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سرمقاله
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در گفت وگوی سیاست روز با آیت هللا دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد 

شورای ائتالف نیروهای انقالب:

 امیدواریم مجلس آینده با خدمت صادقانه از 
مشکالت مردم بکاهد
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قاسم  غفوری

روزگاری برای همبستگی
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