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بومرنگ آرتمیس
سه ش��اخ   »نیزه 
نام  آرتمی��س 19« 
رزمایش��ی ب��ود که 
س��تاد فرماندهی مرکزی ای��االت متحده یا 
همان س��نتکام در خلیج ف��ارس به نمایش 
گذاش��ت تا به اقدام ترامپ -در تروریس��تی 
معرفی کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی- 

امکان بیشتری برای پروپاگاندا بدهد.
اما به نظر می رس��د آنها حتی در انتخاب 
ن��ام رزمایش خ��ود نیز، خطای��ی راهبردی 
انج��ام داده ان��د. ترکیب »نیزه سه ش��اخ« و 
»آرتمیس« در اساطیر یونان، یادآور »جزیره 
دل��وس« خواهد بود. همان جایی که جایگاه 
معبد دلفی بود و پیشگویان آن کروزوس را از 
نبرد با ایرانیان پرهیز داده بودند؛ اما او هشدار 
آنها را درک نکرد و س��بب فروپاش��ی دولت 
بزرگ خود ش��د. اتفاقی که امروز هم مشابه 
آن را بس��یاری از متخصصان اندیشکده های 

آمریکا هشدار داده اند.  
به عنوان نمونه استراتژیست های امریکایی 
ذیل فصل سوم سند اندیشکده بروکینگز در 
س��ال 1388 هزینه های سرس��ام آور شروع 
جنگ با ای��ران را در کنار عدم پیش بینی و 
ب��رآورد از عکس العمل ق��وای نظامی ایران، 
بزرگتری��ن مانع حمل��ه به ایران ی��ا راهبرد 
»یك راه را تا انتها رفتن« دانستند که عالوه 
ب��ر تخریب وجه��ه آمریکا در جه��ان، پایان 
چنی��ن جنگی را به دلیل م��واردی همچون 
امکان بستن تنگه هرمز توسط ایران و انجام 
عملی��ات های چریکی و جنگ نامتقارن و ... 
غیرقابل پیش بینی دانسته و تلفاتی چند صد 
هزار نف��ره را برای س��ربازان امریکایی به بار 
می آورد. دالیلی که موجب س��رمایه گذاری 
گس��ترده آمریکا در دوره اوباما برای توجه به 
راهبردهای دیگر مطرح ش��ده در آن سند به 
صورت همزمان شد، استراتژی هایی همچون 
حمایت از س��بزها در فتنه 88 برای رسیدن 
به شورش های خیابانی )فصل ششم سند( و 
بازگشت به حمایت از تروریستهایی همچون 
س��ازمان منافقین )فصل هفتم سند( و ... که 
هدف نهایی آن وسوسه برای تعامل و تدارک 
امکان مذاکره بهتر )فصل دوم س��ند( بود تا 
با هزینه های بسیار کمتری از جنگ، اقتدار 
و نف��وذ ایران را-که مانع��ی در برابر هژمونی 

آمریکا بود- به چالش بکشد.
بروکینگز اگرچه در دوره اوباما اقبال بلندی 
داش��ت، اما ترامپ به اندیش��کده »هریتیج« 
اعتماد بیش��تری داش��ت. مجموع��ه ای که 
تقریبا تئوری پرداز اغلب شعارهای انتخاباتی 
ترامپ بود و مدلس��ازی بسیاری از رفتارهای 
عجیب او در کاخ س��فید را بر عهده داش��ته 
اس��ت. این اندیش��کده در همان آغ��از دوره 
فعالیت ه��ای انتخاباتی ترامپ و اندکی پس 
از برجام، در گزارش��ی تحت عنوان »معاهده 
هس��ته ای ایران: آنچه رئیس جمهور بعدی 
بای��د انجام دهد« 7 گزینه برای رس��یدن به 
توافقی بهتر با ایران در دوره چهل و پنجمین 

رئیس جمهوری آمریکا را منتشر ساخت.
در آن سند تأکید شده است که »هیچ تکه 
کاغذی نمی تواند مانع از گریز هسته ای ایران 
شود« چنانچه در ادامه سند مشخص است، 
آن اندیشکده مس��ائل هسته ای را منفك از 
دیگ��ر مولفه های اقتدار ایران ندیده و از این 
رو تأکید ش��ده اس��ت »بازدارنده اصلی برای 
دس��تیابی ایران به یك توانایی هس��ته ای، 
نمایش چش��م اندازی از ی��ك حمله نظامی 
پیش��گیرانه ایاالت متحده است.« این سند 
معتقد بود که اوباما با کاس��تن سایه تهدید 
نظامی و تحریم ها، انگیزه های ایران را به دادن 
امتیازهای بیشتر کاهش داد و رئیس جمهور 
بعد از اوباما را ب��ه اقداماتی همچون افزایش 
تحریم ها علیه ای��ران، تقویت نیروی نظامی 
آمری��کا، روابط دوجانبه آمریکا با متحدینش 
به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی، تقابل با 
توان موشکی ایران، گسترش تولید نفت و گاز 
و کاستن از قیمت جهانی آن و ... توصیه می 
کند تا به هدف اصلی که »رسیدن به توافقی 

بهتر« با ایران است؛ دست یابد.
به نظر می رسد نگاهی به این سند، ریشه 
تمام رفتاره��ای ترامپ در منطقه خاورمیانه 
را آشکار می کند. ترامپ که خود نیز بیشتر 
یك تاجر دالل است و معتقد به افزایش فشار 
برای کس��ب امتیاز بیشتر اس��ت؛ آشکارا از 
آرزویش برای مذاکره ای جدید با ایران سخن 
می گوید و همه این اقدامات برای رسیدن به 
آن هدف اصلی است؛ اما او با این اقدام، دست 

به اشتباهی راهبردی زده است. 
اقدام ترامپ س��بب ش��د ای��ران کاری را 

که باید س��الها پیش – مثال سالگرد کشتار 
گس��ترده مردم در 8 بهمن 1357 به دستور 
مس��تقیم هایزر و یا پس از حادثه سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایران- انجام می داد، در 
دس��تور قرار دهد. بحث تحریم سپاه از زمان 
ریاست جمهوری جرج بوش پسر مطرح شد 
اما هیچ دولتی این اشتباه راهبردی را مرتکب 
نش��د. اقدام ترامپ س��بب تروریس��ت اعالم 
کردن س��نتکام )CENTCOM(  از سوی 
ایران شد. نیرویی که مسائل راهبردی آمریکا 
همچون نفت، تروریس��م و مناطق راهبردی 
مانند خلیج فارس، تنگه باب المندب و تنگه 
داردانل و ... را در حوزه مسئولیت دارد و طی 
سالهای گذشته جنایات بزرگی در افغانستان، 
بحرین، مصر، عراق، س��وریه، یمن و بسیاری 
دیگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام 

داده است.
کش��تار ه��زاران انس��ان غیرنظام��ی در 
افغانستان و عراق بدون موافقت سازمان ملل 
و با بهانه هایی که هیچ گاه اثبات نشد، شکی 
برای تروریس��تی بودن ای��ن مجموعه باقی 
نمی گذارد. به عنوان نمونه ای از انواع جنایات 
این تروریس��تها، می توان گزارش هایی اشاره 
کرد که ترور غیرنظامیان برای تجارت اعضای 

بدن آنها در افغانستان را تصویر کرده اند.
ژن��رال کنت فرانك مك کن��زی، فرمانده 
تازه منصوب ش��ده س��نتکام؛ خود نیز یکی 
از فرمانده��ان حاض��ران در می��دان حضور 
تروریستی آمریکا در عراق و افغانستان بوده 
است که دس��تش به خون بسیاری از زنان 
و کودکان مس��لمان منطقه آلوده اس��ت و 
در تروریست بودن ش��خص او نیز تردیدی 
نیس��ت. ایران با ایس��تادگی بر این س��خن 
حق خود می توان��د نظر مردم منطقه را به 
تروریس��ت بودن این گ��روه جلب کرده و با 
باالب��ردن هزینه حضور آنها، دوره ای جدید 
از کاهش اقتدار آمریکا بر غرب آسیا را رقم 

بزند.
ب��ا این وصف، ب��ه نظر می رس��د راهکار 
»نمایش چش��م اندازی از یك حمله نظامی 
پیشگیرانه« به جای آنکه موجب هراس ایران 
برای دادن امتیاز ش��ود، همچون بومرنگی به 
سوی پای های لرزان سلطه آمریکا درمنطقه 

بازگشته است.

سرمقاله

محمد مهدی اسالمی
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اس�داهلل بادامچیان دبی�رکل حزب 
مؤتلف�ه اس�المی با اش�اره ب�ه اقدام 
کاخ س�فید در ق�رار دادن نام س�پاه 
در فهرس�ت تروریس�م و نیز با اشاره 
ب�ه راهپیمایی عظیم م�ردم در جمعه 
گذش�ته در دف�اع و حمایت از س�پاه 
گف�ت: حماقت ترامپ باعث تش�دید 
اتحاد ملی و انسجام اسالمی در ایران 

شد.
به گ��زارش روابط عمومی حزب مؤتلفه 
اسالمی، بادامچیان در پایان نشست دبیران 
ح��زب گف��ت: در تاریخ ۴۰ س��اله انقالب 
اسالمی امروز سپاه بیش از هر زمانی مورد 
حمایت ملت است. اقدام نمایندگان مجلس 
در پوشیدن لباس سپاه، تودهنی محکمی 
به ترامپ و س��ردمداران کاخ س��فید بود. 
بی تردید س��پاه از این پ��س پرقدرت تر از 

همیشه در برابر آمریکا ظاهر خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه شرارت های آمریکا 
علی��ه ملت ایران گفت: م��ا باید دنبال یك 
اقدام عملی علیه آمریکا در منطقه و جهان 
باش��یم تا نقطه پایانی برای دسیس��ه ها و 
توطئه های آمریکا باشد. نمی شود هر روز 
شاهد یك اقدام خصومت آمیز و شرارت بار 

از سوی آمریکا باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: 
باید آمریکا بفهمد هزینه های کارهای خباثت 

آلود آنها چقدر اس��ت. باید به گربه رقصانی 
های آمریکا یك پاسخ قاطع داد.

وی گف��ت: آمریکای��ی ه��ا در حالی که 
نیروهای سپاه و ارتش دست در دست مردم 
و نیروهای جهادی در مناطق سیل زده برای 
کاهش دردها و آالم مردم، خدمت رسانی می 
کنند. بزرگ ترین جس��ارت و تهمت را علیه 
سپاه 8۰ میلیونی ایران مرتکب شدند. سپاهی 
که تروریسم را در منطقه شکسته است اما به 
همین صفت از طرف آمریکا متهم می شود و 
این یك نوع ناشی گری در سیاست است که 

برای آمریکا نتیجه معکوس داشت.
بادامچی��ان گف��ت: اقدام آمری��کا نه تنها 
موجب تقویت رابطه سپاه و ارتش شد، بلکه 
رابط��ه مردم با س��پاه را نی��ز محکمتر کرد، 
بط��وری که ما امروز ش��اهد یك س��پاه 8۰ 

میلیون نفری هس��تیم. ام��روز روحیه مردم 
برای مقابله با آمریکا در اوج است و ما شاهد 
ی��ك عزم ملی ب��رای مقابله ب��ا توطئه های 

آمریکا هستیم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در بخش 
دیگری از سخنان خود به مسئله سیل اشاره 
کرد و گفت: دولت باید هرچه زودتر خسارت 
و هزینه های سیل را برآورد کند و مردم را در 
بازس��ازی مناظق ویران شده کمك نماید و 
آن را اعالم کند. زیرساخت های اقتصادی در 
چهار استان آسیب جدی دیده است که باید 

به سرعت ساخته شود.
وی گفت: حکومت اسالمی ایران در کنار 
م��ردم و م��ردم در کنار حکوم��ت و دولت و 
نیروهای جهادی یك حرکت حماسی را برای 
جبران خس��ارت های سیل پدید آوردند که 
باعث مباهات ملت ایران است و این حماسه 

در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
بادامچیان همچنین در پاسخ به سؤاالتی 
درباره تحوالت ش��مال آفریقا گف��ت: امروز 
شاهد تحرکاتی در لیبی، س��ودان و الجزایر 
هستیم. به عقیده من این تحوالت نشانه موج 
جدیدی از بیداری اس��المی است و دشمنان 
و وهابیت می خواهند مسیر درست بیداری 
اسالمی را در این کشور منحرف کنند. مردم 
آفریقا باید مراقب دسیس��ه ه��ای آمریکا و 

شرکای منطقه ای آنها باشند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: 
ه��ر از چندی آت��ش زیر خاکس��تر بیداری 
اس��المی در آفریقا مش��تعل می ش��ود اما 

سرویس های استکبار جهانی آن را به بیراهه 
می برند و منحرف می کنند. مسلمانان واقعی 
و نخبگان این جوامع باید مراقب سوزن بانی 

آمریکا باشند.
وی با اش��اره به تح��رکات دولت در مورد 
س��ال رونق تولید اظه��ار ک��رد: دولت باید 
»پرآبی« و »ترس��الی« را ی��ك فرصت برای 
رون��ق تولید و عب��ور از بح��ران هایی نظیر 
خشکس��الی، ریزگرده��ا و … بدان��د و این 
مس��تلزم تصمیمات به موقع برای خروج از 

این بحران هاست.
بادامچیان گفت: سیل عماًل در چهار پنج 
اس��تان آس��یب هایی را وارد ک��رده که می 
توان به سرعت آن آس��یب ها را جبران کرد 
اما در س��ایر استان ها خبر از یکسال آبادانی 
و سرس��بزی می دهد. ما می توانیم در مورد 
محصوالت اس��تراتژیك در حوزه کشاورزی، 
باغداری و باغبانی، دامداری و مرغداری یك 
رکورد عظیم و به یادماندنی را بزنیم. اگر دولت 
بی تصمیمی و بدتصمیمی و دیرتصمیمی را 
کنار بگذارد و یك تحرک تازه به خود بدهد، 
می تواند تهدیدات سیل را به فرصت های بی 

نظیری می تبدیل کند.
وی افزود: یك مدیریت جهادی و مسئوالنه 
می تواند ما را به اهداف خود برس��اند. رقابت 
های کور سیاس��ی و بی حاصل را باید کنار 
گذاش��ت و همه در کنار هم باید سرعت در 
رقابت برای رونق تولید را باال ببرند. بخشی از 
مبارزه با توطئه های آمریکا در همین زمینه 

رونق تولید تعریف می شود.

دکتر اسداهلل بادامچیان :

دولت بدتصمیمی و دیرتصمیمی
 را کنار بگذارد

یک مدیریت جهادی و مسئوالنه می 
تواند ما را به اهداف خود برساند. 

رقابت های کور سیاسی و بی 
حاصل را باید کنار گذاشت و همه 
در کنار هم باید سرعت در رقابت 

برای رونق تولید را باال ببرند. 
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بیانیه حزب موتلفه اسالمی در محکومیت اقدام جدید ترامپ:

موضع آمریکا حقانیت سپاه را اثبات کرد
تروریست های چکمه پوش آمریکا را همانند داعش می دانیم

حزب موتلفه اسالمی در محکومیت 
اقدام جدید آمریکا بیانیه صادر کرد.

به گزارش روابط عموم��ی حزب موتلفه 
اسالمی متن این بیانیه به شرح زیر است:

»کاخ سفید در پی بی سابقه ترین موضع 
گیری خصومت آمیز خود علیه دولت و ملت 
ایران، س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را در 

فهرست گروههای تروریستی اعالم کرد.
این اولین بار اس��ت که نیروهای نظامی 
یك دولت مش��روع و قانون��ی را بدون هیچ 
دلی��ل و بهان��ه ای تروریس��ت معرفی می 
کنند، این موضع ماجراجویانه تهدیدی برای 
صلح و امنیت در منطقه و جهان اس��ت که 
آمریکایی ها نیز از خسارت های آن در امان 

نخواهد ماند.
این اتفاق نش��ان از درس��تی و حقانیت 
شعار های ملت ایران علیه آمریکا و درستی 
راهی اس��ت که مردم ای��ران و منطقه طی 
چهل س��ال گذش��ته طی کرده ان��د. اعالم 

این موضع در ش��ب میالد امام حسین)ع( و 
روز پاس��دار و نیز همزمان با مجاهدت های 
نیروهای مسلح کشور اعم از سپاه و ارتش و 
کمك رسانی به مردم در سیل اخیر شگفت 

انگیز است و آن را به فال نیك می گیریم.
طبیعی اس��ت اقدام متقابل در برابر این 
تصمی��م حق ملت ایران اس��ت و بر همین 
اساس موضع شورای عالی امنیت ملی را در 
اعالم بخش��ی از ازتش آمریکا به عنوان یك 
گروه تروریستی را در اولین گام قابل تقدیر 

می دانیم.
دول��ت و رئی��س جمه��ور م��ا ب��ا اعالم 
حمای��ت صریح از این موض��وع جلوه هایی 
از همبس��تگی ملی را به نمایش گذاش��ته 
و خواهند گذاش��ت. بدیهی اس��ت س��پاه و 
ارتش و دیگر نیروهای انتظامی و اطالعاتی 
و س��ربازان گمنام امام زمام)عج( و فرزندان 
ش��جاع ملت ایران و دیگر ملت های منطقه 
در هنگام بروز هرگونه ش��واهدی از آش��کار 

شدن نیت پلید دش��من، با راهبرد آتش به 
اختی��ار هرجا تروریس��ت های چکمه پوش 
آمریکای��ی را دیدند رفتاری همانند برخورد 
با داعش و دیگر گروه های تروریس��تی را با 

آنان داشته باشند.
حزب موتلفه اس��المی ضمن حمایت از 
موضع شورایعالی امنیت ملی اعالم می دارد 
آمری��کا باید تبعات چنی��ن موضع خضمانه 
ای را بپذیرد. ما در کنار ملت ایران تصمیم 
دولت تجاوزگر و حامی تروریس��ت آمریکا و 
اقدامات احمقانه ترامپ را به شدت محکوم 

می کنیم.
همچنین حزب موتلفه اس��المی حمایت 
خود را از س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
به عنوان پاس��داران حریم انقالب اسالمی و 
حرم فرهنگ اهل بیت علیهم الس��الم و نیز 
کرامت انس��انی در جهان در مقابل استبداد 
جهانی اعالم می دارد و در این موضع تا پای 

جان ایستاده است.«

سیدمصطفی میرسلیم:

خفت بیشتر از آلت دست اسرائیل و سعودی شدن برای آمریکا وجود ندارد
ریی�س ش�ورای مرک�زی ح�زب 
مؤتلفه اس�المی گفت:ب�رای آمریکا 
خف�ت از ای�ن بیش�تر وج�ود ندارد 
که آلت دس�ت حکومتهای جعلی و 
منحوسی همچون اسرائیل و سعودی 

قرارگیرد.
رییس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی گفت: ترامپ در ادامه لجاجتش 
ب��ا حق بر نابخردی خود و تنفر جهانی از 

آمریکا می افزاید.
سید مصطفی میرسلیم با اشاره اقدام 
بی سابقه در تروریستی نامیدن نیروهای 
نظامی رسمی یك کشور، افزود: ترامپ با 
توهین به سپاه، مهر تأیید بر روان پریش 
بودن خود نهاد. خردمندان آمریکا قبل از 

آبروریزی بیشتر جلو او را بگیرند.
وی تأکید کرد:حکومت آمریکا تجسم 
تمام عیار اس��تکبار و بشرکش��ی ابتدا با 
اس��تفاده از س��الح هس��ته ای و سپس 
ترفندهای مستمر لجوجانه و کینه توزانه 

براندازی در کش��ورهای مستقل و آزادیخواه 
است.

میرسلیم خاطرنشان ساخت: برای آمریکا 
خف��ت از این بیش��تر وجود ن��دارد که آلت 
دست حکومتهای جعلی و منحوسی همچون 

اسرائیل و سعودی قرارگیرد.
همچنین سیدمصطفی آقامیرسلیم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه احزاب و تش��کل های گروه 
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش 
به اقدام غیر قانونی آمریکا مبنی بر تروریستی 

دانستن س��پاه گفت: این اقدام آمریکا نوعی 
بالهت است و نشان دهندۀ آلت دست شدن 
ترامپ توسط صهیونیست ها و سعودی هاست.

وی افزود: این حرکت نش��ان می دهد که 
آمریکا در نقشه خود برای کاشتن گروه های 
ت��رس آور نظیر داعش در منطقه شکس��ت 
مفتضحان��ه خورده اس��ت و برعکس س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی پیروز و سرافراز بوده 

است.
عض��و ح��زب موتلف��ه اس��المی تصریح 
کرد: شکس��ت آمریکا آنها را به واکنش های 
ب��ه  انتق��ال س��فارت  نظی��ر  دیوان��ه واری 

بیت المق��دس و ص��دور حک��م غیرقانون��ی 
واگذاری بلندی های جوالن و اهانت به سپاه 
که قهرمان صحنۀ مقابله با ترس آوری است، 
وادار کرده اس��ت و نش��ان می ده��د که آنها 

شکست خورده و مستأصل شده اند.
میرسلیم پیش از این در توئیتی در واکنش 
به ای��ن اقدام غیرقانونی آمریکا نوش��ته بود: 
»حکومت آمریکا تجس��م تمام عیار استکبار 
و بشرکشی است که ابتدا با استفاده از سالح 
هسته ای و سپس ترفندهای مستمر لجوجانه 
و کینه توزانه براندازی در کشورهای مستقل 

و آزادیخواه است.«
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نتیجه حماقت ترامپ
ق��ت  حما
باع��ث  ترام��پ 
ملي  اتحاد  ش��د 
و انس��جام اسالمي در یك صدایي از حمایت 
سپاه به اوج خود برسد. طي ۴۰ سال گذشته 
ایران هیچ گاه به این اندازه یکپارچه و متحد 
نبود. نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي به 
عنوان عصاره ملت در پاس��خ به شرارت کاخ 
سفید لباس سپاه به تن کردند. تا دیروز سپاه 
پاسدار شرف و عظمت ملت ایران بود. امروز 

ملت ایران پاسدار حیثیت سپاه شده است.
حمایت تمام قد همه جریانات سیاسي و 
طبقات مردم از سپاه نشان داد خباثت آمریکا 
علیه  مردمي ترین نهاد مقدس در جمهوري 
اسالمي یعني سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به جایي نمي رسد. دولت و ملت یکپارچه در 
برابر دسیسه ها و توطئه هاي آمریکا ایستاده 
است. س��خنان رئیس جمهور در حمایت از 
س��پاه نش��ان داد که آمریکا نمي تواند هیچ 
ردپای��ي از اخت��الف در درون حاکمی��ت را 
دنبال کند. فهم نخبگان و مقامات سیاس��ي 
از اقتدار، منافع و مصالح ملي به آنها چنین 
اجازه اي را نمي دهد. امروز س��پاه باقدرت در 
برابر تروریس��م در منطقه  ایس��تاده است و 
آمریکا نمي تواند با فریب و نیرنگ جاي جالد 

و شهید را عوض کند.
تصمیمات کاخ س��فید گویي در ساعات 
و هنگامي گرفته مي شود که تصمیم گیران 
مس��ت هس��تند. وقتي خماري از سرش��ان 
مي رود ت��ازه مي فهمند چ��ه غلطي کردند. 
آمریکایي ها اساس روابط و مناسبات خود را 
با جهان روي تهدید، تحریم، توهین، تحقیر، 
دروغ و تهم��ت تنظیم کردن��د،  این کوک 

درستي در دیپلماسي خارجي آنان نیست.
ب��ه مح��ض اینکه پاس��خ دندان ش��کني 
دریافت مي کنند این کوک از کار مي افتد. در 
جنگ تعرفه ها با چین، آمریکایي ها مجبور به 

عقب  نشیني شدند و تبعات شکست چنین 
رویک��ردي را پذیرفتن��د. آمریکایي ه��ا قرار 
ب��ود فروش نفت ایران را به صفر برس��انند، 
نتوانس��تند. ق��رار بود اجم��اع جهاني علیه 
دروغ پردازي خود علیه فعالیت هاي هسته اي 
ایران پدید آورند، ناکام شدند. فکر مي کردند 
ب��ا تحریم ها کمر ملت ایران را مي ش��کنند، 
ملت ب��ا  اقتصاد مقاومتي در این سیاس��ت 

تبهکارانه دشمن اخالل به وجود آوردند.
حماقت اخیر آمریکایي ه��ا در قرار دادن 
نام سپاه در فهرست تروریست ها قبل از هر 
چیز س��ربازان ارتش آمریکا را در فهرس��ت 
تروریست ها و دولت آمریکا را در لیست حامي 
تروریست ها قرار داد. آمریکایي ها وقتي این 
خبط عظیم را کردند که جان برکفان سپاه 
در استان هاي مازندران، گلستان، لرستان و 
خوزس��تان تا کمر در گل والي باقي مانده از 
سیل فرو رفته و مش��غول خدمت رساني به 
مردم بودند. آنها وقتي س��پاه را  در فهرست 
تروریست ها گذاشتند که سپاه قدس موفق 
ش��ده بود دو کش��ور عراق و س��وریه  را از 
حلقوم کثیف تروریس��ت هاي داعش بیرون 
بکشد. این نشان مي دهد پشت این تصمیم 
هیچ عقالنیت سیاسي وجود ندارد. در مورد 
این اقدام در گذش��ته  هم��واره  پنتاگون به 
عنوان مخالف ظاهر مي ش��د چرا که تبعات 

آن را مي داند.
در گذش��ته  آمریکایي ها براي جابه جایي 
در خلیج فارس و دریاي عمان در تماس هاي 
مش��خص  و مح��دود ب��ا س��پاه هماهنگي 
مي کردند که حادثه اي رخ ندهد از این پس 
چنین تماس  هایي وجود نخواهد داش��ت و 
احتم��ال برخورد وجود دارد. در این برخورد 
این آمریکاس��ت که ضرر مي کند. چرا که  از 
این پس م��ا چیزي به ن��ام نیروهاي ارتش 
آمری��کا در آب هاي خلیج ف��ارس و دریاي 
عمان و دیگر سرزمین هاي پیراموني نداریم 

بلکه با جماعتي روبه رو هستیم که تروریست 
هس��تند  و تکلیف س��پاه با تروریس��م هم 
مشخص اس��ت. کاخ سفید با این تصمیم با 
جان س��ربازان خود بازي کرده و تبعات آن 
را  به زودي خواهد دید. تصمیم اخیر ترامپ 
خش��م و نفرت مردم از آمریکا را فوق العاده 
افزایش داده است. سرریز این خشم در بدنه 
س��پاه به گونه اي اس��ت که احتمال هرگونه 
حادث��ه ب��ه عن��وان »ضرب��ه اول« را فراهم  

مي کند. 
آن زم��ان باید قیافه ترام��پ را از نزدیك 
مشاهده کرد. کس��ي که با شعار ضدجنگ 
روي کار آم��ده و هم��واره از هزینه ه��اي 
نظامي دولت پیش��ین آمریکا ش��کایت و به 
همی��ن عنوان از م��ردم راي گرفته اس��ت. 
ترامپ قدرت ب��رآورد هزینه – فایده چنین 
تصمیمي را ندارد. به زودي پنتاگون و وزارت 
خزانه داري آمریکا صورت وضعیت  این هزینه 
را  روي میز ترامپ و پمپئو خواهند گذاشت. 
ایران  ک��ه در برخورد با تروریس��ت هاي 
داعش در عراق و سوریه موفق عمل کرد در 
برخورد با تروریست هاي ارتش آمریکا قطعاً 
کم نخواه��د آورد. دس��تگیري  تفنگ  داران 
آمریکایي و انگلیس��ي در خلیج فارس نشان 
داد فرزن��دان سلحش��ور اس��الم و ایران در 
مرزهاي آبي ایران دس��ت به ماشه آماده اند 
لذا تجربه هاي درس آموزي را براي دشمنان 
قس��م خورده ملت ایران به ارمغان خواهند 

آورد.
دش��من باید بداند آنها با یك س��پاه 8۰ 
میلیوني طرف هستند. هیچ ارتشي در دنیا 
وجود ندارد که  بتواند در برابر یك ارتش 8۰ 
میلیوني حتي چند ثانیه  دوام آورد. دشمن 
ب��ه زودي خواهد فهمید انقالب اس��المي با 
سرعت بیش��تري به پیش خواهد رفت و به 
تعبیر مقام معظم رهبري گربه رقصاني ترامپ 

به جایي نخواهد رسید.

محمد کاظم انبارلوئی 

عضو شورای مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
تاکید کرد: اقدام آمریکا یك اشتباه استراتژیك 
است و زمینه فرار تروریست های ارتش آمریکا 

در منطقه را به سرعت فراهم می کند.
حمیدرضا ترق��ی عضو ش��ورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه جامعه خبرگزرای تقریب، با اش��اره به 
اقدام آمریکا در تروریستی اعالم کردن سپاه 
پاس��داران و علت این اق��دام و تبعات آن از 
س��وی جمموری اس��المی اظهار کرد: اقدام 
غیرقانونی و غیر متعارف آمریکا و تروریستی 
اعالم کردن یك ارتش رس��می در تاریخ بی 
سابقه و یك اقدام خالف قوانین بین المللی 

است.

 ترقی در ادامه بیان کرد: این اقدام آمریکا 
در تحریم سپاه، نشان دهنده نقش برجسته 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و شکست 
توطئه ها و اقدام تجاوزگرانه و مداخله جویانه 

در منطقه و ایران است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
بیان کرد: س��پاه عامل تداوم انقالب و حفظ 
انقالب اس��المی اس��ت و تم��ام توطئه های 
نف��وذی و جاسوس��ی و اقدام��ات جنگ نرم 
آمریکا علیه انقالب اس��المی از س��وی سپاه 

خنثی شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��پاه مان��ع تجزیه 
کش��ورهای اس��المی و مانع دول��ت  و ملت 
س��ازی آمریکا در منطقه ش��ده است، تاکید 

کرد: س��پاه مانع امنیت بخشی رژیم جعلی و 
اش��غالگر قدس در منطقه بود و در واقع مانع 
ش��کل گیری یك رژیم تکفیری درمنطقه از 

سوی داعش شده است.
ترقی در ادامه تصریح کرد: بنابراین طبیعی 
است که وقتی سیاست گذاری های آمریکا در 
منطقه خاورمیانه و جهان اسالم توسط سپاه 
شکس��ت می خورد، آمریکا دس��ت به چنین 

اقدام خصمانه  ای می زند.
 این کارش��ناس مسائل بین الملل تصریح 
ک��رد: از ای��ن رو اق��دام آمریکا یك اش��تباه 
استراتژیك است و زمینه فرار تروریست های 
ارتش آمریکا در منطقه را به س��رعت فراهم 

می کند.

حمیدرضا ترقی:

ریشه اقدام ترامپ شکست سیاست های 
منطقه ای آمریکا از سپاه است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گقت:تجربه انقالب اس��المی نشان داده است 
که هر قدر در مواجهه با نظام های سلطه کوتاه 
بیاییم، آن ها بیشتر طلبکار می شوند و لیست 
بلندتری برای مطالبات و اصالحات مورد نظر 

خود مطرح می کنند.
حسن السجردی کارشناس مسائل منطقه 
در گفت وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه 
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خاطرنشان 
می کند که این بیانیه گام دوم در چهل سالگی 
انقالب یعنی زمان بالندگی جمهوری اسالمی 
صادر ش��ده است، به همین خاطر بیانیه پیام 
مهمی دارد مبنی بر اینکه مرحله جدید انقالب 
را طوری مدیریت کنیم که همچنان بر اصول 
۴۰ س��اله اول و به باور و بنیان های اعتقادی، 

استقالل و نیروی جوان متکی باشیم.
این تحلیلگر مسائل منطقه عنوان می کند 
که تجربه انقالب اسالمی نشان داده است که 
هر قدر در مواجهه با نظام های س��لطه کوتاه 
بیاییم، آن ها بیشتر طلبکار می شوند و لیست 
بلندتری برای مطالبات و اصالحات مورد نظر 

خود مطرح می کنند.
همچنین حس��ن الس��جردی کارشناس 

مس��ائل بین الملل در گفت وگ��و با خبرنگار 
حوزه سیاس��ت خارجی گروه سیاسی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به دوگانگی رفتاری 
که آمریکا نس��بت به ای��ران در پیش گرفته 
است، اظهار کرد: در حواث و بالیای طبیعی بر 
اساس حس انسان دوستی همه کشور ها سعی 
برکمك رس��انی دارند، ولی آمریکا سیاس��ت 

دوگانه ای را در پیش گرفته است.
وی افزود: واشنگتن باوجود تحریم هایی که 
اعمال می کند از یك سو خود را حامی حقوق 
بشر نشان داده و از سوی دیگر ایران را درتنگنا 
ق��رار می دهد. ای��ن اقدامات گوی��ای تناقض 
رفتاری سیاس��ت و نوع رفت��ار آمریکا با ایران 
اس��ت و به وضوح نشان می دهد که منطقی 

پشت تصمیمات آنها وجود ندارد.
الس��جردی تصریح کرد:سیاس��ت خارجه 
واش��نگتن مانن��د بس��یاری از دوره های ۴۰ 
س��اله گذشته به طور مشخص در برابر کشور 
ما مبهم، دوپهلو و در بس��یاری از موارد دارای 
سرگشتگی و آشفتگی بوده است چرا که آن ها 
به قابلیت های ایران در خلوت خود معترفند، 

ولی نمی توانند زبان به اعتراف باز کنند.
این کارشناس مسائل بین الملل درادامه خاطر 

نشان کرد: کاخ سفید نمی خواهد قابلیت های 
ایران در منطقه بروز و ظهور پیدا کند در نتیجه 
باعث جذب و به نوعی توجه کشور ها و ملت های 

مختلف به سمت ایران خواهد.
وی گفت: سیاست های واشنگتن در قبال 
تهران نه تنها از یك خصومت حکایت نمی کند 
بلکه ریشه در آشفتگی تصمیم گیری و تصمیم 
س��ازی های کاخ سفید دارد، که در طول چند 

دوره گذشته از این کشور  شاهد بودیم.
السجردی با اشاره بخش دیگر از تحریم های 
آمریکا که قرار است در اردیبهشت اعالم شود، 
توضیح داد: این تحریم ها احتماال به بسیاری از 
بخش های امدادی کشیده شود، ولی به طور 
قطع مشکل ما کمك رسانی هلیکوپتر و بالگرد 
نیس��ت چرا که آن ها کلیت بحث براندازی و 
اصطالح��ا رژیم چنج و تغییر نظ��ام را هدف 

گرفته اند.
وی در پای��ان گفت:چالش های��ی که کاخ 
س��فید در منطقه ایج��اد می کند؛ بحث های 
مربوط به تروریسم، هس��ته ای و حقوق بشر 
نشان می دهد که آمریکا جایی فراتر از کمك 
رس��انی ها، حوادث و اتفاقات را نش��انه گرفته 

است.

حسن السجردی:
تجربه نشان داد کوتاه آمدن موجب طلبکاری بیشتر آمریکا می شود
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حجت االسالم محمد خرسند:

تروریست خواندن سپاه نشانه ضعف آمریکا است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر آمریکا بخواهد 
به مصوب��ه خود پیرامون تروریس��ت قلمداد کردن س��پاه عمل کند 
خطراتی آنان را تهدید خواهد کرد و نظام مقدس اسالمی برای امنیت 

خود با کسی تعارفی ندارد.
حجت االسالم محمد خرسند در گفت و گو با خبرنگار »حوزه« در 
شیراز، با اشاره به خطای راهبردی آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران 
در لیس��ت گروه های تروریستی، اظهار داشت: این عمل بیش از این 
اینکه نش��انه قدرت باشد نشانه ضعف و ندانم کاری دستگاه حاکم بر 

آمریکاست.
وی با بیان اینکه دس��تگاه های دولتی آمریکا رکیك ترین رکن در 
یك دستگاه تصمیم گیرنده که عقل است را از دست داده است، چرا 
که وارد بازی خطرناکی ش��ده اند، افزود: این عمل قطعا به ضرر آنان 

تمام خواهدن شد.
امام جمعه کازرون، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را نهادی مردمی 
دانس��ت که در تارو پود کشور و مردم حضور دارد، تصریح کرد: سپاه 
یك نهاد صرف نظامی نیس��ت، اینکه نهاد مردمی کش��وری را که در 
قانون اساسی وظایف آن تعریف شده و در عرصه خدمات رسانی تالش 
می کند، جزو لیس��ت تروریس��تی قرار داد، نشانه قدرت نیست بلکه 

نشانه ضعف است.
وی ب��ا بیان اینکه قطعا آمریکایی ها از این تصمیم خود پش��یمان 
خواهند شد، خاطرنشان کرد: اگر سپاه جزو تروریست ها است آمریکا 
که خود داعش را به وجود آورده، باید در چه لیستی قرار گیرد، شورای 
عال��ی امنیت ملی نیز در مقابل این عمل ارتش آمریکا را تروریس��ت 

دانس��ت و با این عمل تمام پایگاه های نظامی آمریکا در کش��ور های 
منطقه جزو تروریست ها به شمار می روند و این اهداف نظام مقدس 

اسالمی است.
حجت االسالم خرسند ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد به مصوبه خود 
پیرامون تروریست قلمداد کردن سپاه عمل کند خطراتی آنان را تهدید 
خواهد کرد و نظام مقدس اس��المی برای امنیت خود با کسی تعارفی 

ندارد.
وی بیان کرد: هر کس��ی از خطوط قرمز نظام مقدس اس��المی از 
جمله آمریکا، مرتجعین منطقه و گروه های تروریستی عبور کنند تو 

دهنی خواهند خورد.

محمد کرمی راد:
عملکرد سپاه و ارتش در حمایت از سیل زدگان درخشان بود

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در پاس��خ به توطئه رس��انه های غربی برای 
ایجاد تفرقه میان سپاه و ارتش گفت: بمیرید 
نس��بت ب��ه بغضی که ب��ه نظام اس��المی و 
نیروهای مسلح دارید و کور خوانده اید نسبت 
به توفیقی که می خواهید از تفرقه میان سپاه 

و ارتش بدست آورید.
»محمد کرمی راد« در گفتگو با خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد تالش 
رسانه ای غربی برای ایجاد شکاف میان ارتش 
و سپاه گفت: دش��منان همواره از دیر باز به 
دنیال ایجاد ش��کاف و اخت��الف میان ارکان 
اصلی نظ��ام بودند و خوش��بختانه تا کنون 
نتوانس��ته اند هیچ یك از برنامه های خود را 

عملی کنند.
نماینده مردم کرمانش��اه در دور هش��تم 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: دش��منان 
ملت ما را نش��ناخته اند و این بار قصد دارند 
با بکارگیری رسانه های غربی میان ارتش و 
س��پاه تفرقه ایجاد کنند در حالی که سپاه ، 
ارتش و بس��یج پیش از این ازمون خود را در 
8 سال دفاع مقدس و برقراری امنیت کشور 

به خوبی ایفا کردند .
وی گفت: مردم سپاه و ارتش را جزء بدنه 
اصلی خود می دانند و افرادیکه عضو ارتش ، 
سپاه و بسیج هستنداز میان خود ملت ایران 

هستند.
کرمی راد با اشاره به پیشرفت های چشم 
گیر نیروهای مس��لح در تسلیحات نظامی و 
س��اخت انواع تجهیزات موش��کی و افزایش 

ارتقء س��طح دانش دفاع��ی و نظامی خاطر 
نش��ان کرد: این پیشرفتها دش��منان نظام 
جمهوری اسالمی را حس��اس کرده است و 
دش��من می داند که نمی تواند آسیبی به ما 
برس��اند مگر اینکه از درون اختالفاتی ایجاد 

کند و از طریقه تفرقه وارد شود.
وی با بیان اینکه رس��انه های خارجی با 
تبلیغات و خبر س��ازی نمی توانند کاری از 
پیش ببرن��د و در میان نیروهای کش��وری 
ایج��اد تفرق��ه کنند گف��ت: در حادثه اخیر 
زلزله و س��یل ش��اهد بودیم که سپاه، ارتش 
و بسیج در کنار یکدیگر به خوبی وارد عمل 
ش��دند و رسانه ملی به خوبی این فعالیت ها 

را منعکس کرد.
نماینده مردم کرمانش��اه در دور هش��تم 
مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: حضور به 
موقع در زلزله گلستان و سیل در پلدختر و 
برخی ش��هرهای دیگر نشان از وحدت میان 
نیروها دارد، حضور فرماندهان ارتش و سپاه 
و بسیج به دشمنان نش��ان می دهد که هر 

حادثه ای که در کشور رخ می دهد نیروهای 
نظامی برای حل مشکل پیشقراول هستند و 

از قبل آماده مقابله با حوادث را دارند.
وی در پاس��خ به توطئه رسانه های غربی 
برای ایجاد تفرقه میان س��پاه و ارتش اظهار 
کرد: من در پاسخ به این توطئه دشمنان می 
گویم که بمیرید نسبت به بغضی که به نظام 
اسالمی و نیروهای مسلح دارید و کور خوانده 
اید نسبت به توفیقی که می خواهید از تفرقه 

میان سپاه و ارتش بدست آورید.
کرم��ی راد گفت: توصیه من به افرادی که 
ناخواس��ته در مسیری قرار می گیرند که می 
خواهند کوتاهی های خود را به گردن سپاه یا 
ارتش بیندازند این است که در عرصه آبادانی 
نیز ارتش و س��پاه با مجوز رهبر انقالب نقش 
فعالی داشتند و باید قدر این تالشها را بدانیم .

وی گفت: رسانه های نسبت به تالشهای 
نیروهای مسلح در عرصه سازندگی روشنگری 
کنند تا مردم نسبت به توطئه های دشمنان 

آگاهی دقیق داشته باشند.
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
بیان اینکه تالش 17 ساله آمریکا برای برقراری 
خاورمیانه نوین در منطقه غرب آسیا با وجود 
سپاه به شکست انجامید، گفت: به آمریکا حق 
می دهیم از س��پاه بغض در دل داش��ته باشد 
و آرزو می کنی��م از ما عصبانی باش��د و از این 

عصبانیت بمیرد. 
احمدعل��ی مق��دم عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه اح��زاب خبرگزاری فارس با اش��اره به 

اقدام آمریکا در قراردادن س��پاه در فهرس��ت 
گروه های تروریستی اظهار داشت: این قطعات 
را کنار هم بچینید تا به یك نتیجه برس��ید؛ 
اعالم پایان خالفت داع��ش، اذعان ترامپ به 
شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه با 
وج��ود هزینه 7 تریلی��ون دالری که از جیب 
مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می شود، 
موفقیت سپاه در مبارزه با داعش و محبوبیت 
روزافزون در بی��ن ملت های منطقه از جمله 
س��وریه، لبنان، عراق و یمن، نقش س��پاه در 
ش��کل گیری حزب اهلل لبنان به عن��وان خار 
چشم رژیم صهیونیستی، نقش پررنگ سپاه 
در خدمت رس��انی به آس��یب دیدگان سیل 
در داخل کش��ور و در نهایت همزمانی بیانیه 
وزارت خارجه آمریکا با والدت امام حسین)ع( 

و گرامیداشت روز پاسدار.
وی اف��زود: همه این قطع��ات در کنار هم 
به یك نتیجه منتهی می ش��ود و آن بغض و 
خش��م آمریکا از اقدامات برون مرزی و داخلی 

سپاه اس��ت، زیرا همه این اقدامات محبوبیت 
و مقبولی��ت برای س��پاه به ارمغ��ان آورد که 

ناخوشایند آمریکا است.
مقدم با بیان اینکه تالش 17 ساله آمریکا 
برای برقراری خاورمیانه نوین در منطقه غرب 
آس��یا با وجود س��پاه به شکست انجامید و 7 
تریلیون دالر آمریکا، 5۰ میلیون دالر رژیم آل 
س��قوط و ... همه به باد فنا رفت، تصریح کرد: 
از این منظر به آمریکا حق می دهیم از س��پاه 
بغض در دل داشته باشد و آرزو می کنیم از ما 

عصبانی باشد و از این عصبانیت بمیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
ب��ا تاکید بر اینکه ترامپ لغت نامه تعریف واژه 
تروریس��ت را در دنیا برعکس خوانده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد:  س��پاه که نابودگر داعشی 
بود که تنها در یك فقره از جنایات بی ش��مار 
خود واقع تلخ کشتار جمعی را در پایگاه هوایی 
اسپایکر عراق با کشتار بیش از 17۰۰ نظامی 
این پایگاه رقم زد، برچسب تروریست می خورد 
اما رژیم صهیونیس��تی که از زمان راهپیمایی 
بازگشت فلسطینیان برای احقاق حق از دست 
رفته و مسلم خود برای بازگشت به سرزمین 
مادری، تاکنون نزدیك به 3۰۰ کشته و بیش از 
3۰ هزار زخمی برجای گذاشته است، مصداق 

عینی تروریست دولتی را نادیده گرفته است.
وی ادام��ه داد: دنی��ا جای عجیبی اس��ت؛ 
وقتی قدرت در دست دزدانی همچون ترامپ 
ق��رار دارد، گزیده تر کاال می برن��د و برای در 
کرسی حق نشاندن خود و ایل و قماش خود، 

درستکاران را تروریست می خواند، اما چه باک 
که بر طبق فرمایش ن��ص صریح قرآن، مکر 
باطالن به خودش��ان بر می گردد و محکوم به 
فنا اس��ت و این موضوع خیریت��ی برای ما در 
برداشت و دوقطبی های کشور را از بین برد و 
همه طیف های سیاسی وقتی پای امنیت ملی 
در بین باش��د با حمایت از سپاه، اقدام وزارت 
خارجه آمریکا را به طور قوی محکوم کردند و 
با ایجاد وحدت کلمه جلوه همبستگی ملی را 

به وضوح در کشور مشاهده کردیم.

مقدم افزود: معتقدیم نادانی که به خورشید 
فحش می دهد و به آن پش��ت می کند ذره ای 
به س��احت نورانی خورش��ید نه تنها گزندی 
نمی رسد، بلکه خود را تشعشع انوار آن محروم 
کرده اس��ت و ترامپ با این اقدام به فروپاشی 
آمریکا که از چندین سال قبل آغاز شده است، 
سرعت بخشید و از طرفی هزینه محافظت و 
نگهداری از نیروهای نظامی خود را در منطقه 
افزایش داد و عمالً گور خود را با دس��ت های 

خود کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
تاکید کرد: شاهد بودیم که ملت های منطقه 
و دولت ه��ای آزادی خواه جهان با محکومیت 
ای��ن اقدام آمری��کا، به اینکه س��پاه به عنوان 
س��دی محکم در مقاب��ل بزرگترین ابرقدرت 
جهان ایستاده است، بیش��تر ایمان آوردند و 
آزادی خواهان جهان در همپایی و دس��تیابی 
ای��ن نهاد مقدس به اهداف خ��ود در داخل و 

خارج از کشور کوتاهی نخواهند کرد

احمدعلی مقدم:

اقدام ترامپ کشور را متحد علیه آمریکا کرد
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بنا بر توصیه مقام معظم رهبری در حمایت 
از کاالی تولید داخل در ش��عار س��ال جاری 
ضرورت دارد ما ایرانیان با ادامه تغییر فرهنگ 
و نگرش خود در ارجحیت دادن به استفاده از 
محصوالت داخلی به جای خارجی به سمتی 
حرکت کنیم که با به��ا دادن به کاالی تولید 
داخل ضمن تشویق تولید کننده برای افزایش 
کیفیت محصول مانع از عرضه جنس با کیفیت 

ایرانی به نام برند خارجی شویم.

در این خصوص گفتگوی خبرنگار ش��ما با 
دکترعلی عباسپور طهرانی فرد مشاور شورای 

مرکزی حزب موتلفه اسالمی را می خوانید: 
نظ�ر جنابعالی در مورد تحقق ش�عار 
س�ال و حمایت از کاالی تولید داخل در 

سالی که گذشت چیست؟ 
حمای��ت از کاالی تولی��د داخ��ل یکی از 
محورهای مهم رس��یدن به اقتصاد مقاومتی 
اس��ت که مقام معظ��م رهبری در س��الهای 
گذش��ته آن را مطرح نمودند نامگذاری شعار 
س��ال در حمایت از تولید ملی و خرید کاالی 
ایرانی در ابتدای سال ارتباط تنگاتنگی با هدف 
گذاری نهای��ی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد 
چرا که تا نتوانیم تولید ملی را س��رو س��امان 
دهیم و به کاالی تولید داخل اطمینان کرده و 
چشم مان را به واردات و استفاده از کاالی های 
خارجی ببندیم نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی 

رسیده و به مقابله با تحریم ها می پرداختیم.
تاکی�د مکرر رهبری بر مقاوم س�ازی 
اقتصاد درونی و روند امور اجرائی در این 

زمینه را چگونه ارزیابی می کنید؟
حفظ اس��تقالل جمهوری اس��المی ایران 
و رس��یدن ب��ه آرمان های انقالب وابس��ته به 
توانمندسازی اقتصاد و حمایت از تولید داخل 
است تا شاهد بهبود وضع معیشتی مردم و رفع 
معضالت جامعه باشیم لذا باید گام های اساسی 
برای ادامه عمل به ش��عار س��ال برداشته شود 
البته ممکن است در بازه زمانی یکساله نتوان به 
حد مطلوب از مقاوم سازی اقتصاد دست یافت 
ولی همین که ریل گذاری و بستر سازی های 
ابتدایی شکل گرفته وحرکت صحیحی در این 
مسیر شروع شود موفقیت بزرگی برای ادامه راه 

در سالهای آتی خواهد بود.
نقش م�ردم در ادامه حمایت از کاالی 

تولید داخل چیست؟ 
در بح��ث خرید وحمای��ت از کاالی تولید 
داخل به توانمندس��ازی ابعاد مختلف در بعد 
فنی مهندس��ی ،فرهنگی و سیاست گذاری 
اقتص��ادی باید توجه نمود لیکن آنچه در این 
حمایت مهمتر به نظر می رس��د این اس��ت 
که ما ایرانی ها باید به س��مت مصرف کاالی 
داخلی رفته وبه محصول تولید داخل بها داده 
و فرهنگ اولویت دادن به خرید و اس��تفاده از 

کاالی ایرانی را در باورمان نهادینه کنیم حتی 
در خری��د خودمان اگر هم احس��اس کردیم 
کاالی خارجی به لحاظ کیفیت برتر است ولی 
کاالی تولید داخل را خریداری و مصرف کنیم 
چ��را که با این کار تقاضا را برای تولید کننده 
داخلی ایج��اد می کنیم که انتظ��ار افزایش 
کیفی��ت محصول وی را نی��ز داریم و اینگونه 
تولید کننده داخلی را مورد تشویق و حمایت 
برای تولید وباالبردن کیفیت محصولش قرار 

می دهیم.
نبود فرهنگ خری�د کاالی ایرانی چه 

تبعاتی برای کشور دارد؟ 
رفتن به س��مت خرید کاالهای خارجی به 
جای اس��تفاده از کاالی مرغوب تولید داخل 
نقش مخربی در اقتصاد کشور و از دست رفتن 
فرصت ه��ای کاری دارد امروز متاس��فانه در 
بسیاری موارد کاالهای داخلی مرغوب که به 
لحاظ کیفیت هم برتر از کاالی خارجی است 
مورد ظلم قرار گرفت��ه و با مارک خارجی به 
فروش می رسد یا اگر هم مارک ایرانی داشته 
باش��د مورد اقبال برای خرید در مقابل کاالی 
بنجل ترک یا چینی از س��وی مردم قرار نمی 
گیرد در حالی که تغییر باورهای فرهنگی مردم 
می تواند به اصالح این امور و رونق بازار اقتصاد 

کشور کمك کند.
به رغم توانمندی های فراوان موجود 
در کش�ور چرا ما نتوانس�ته ایم به لحاظ 
اقتص�ادی حرفی برای گفتن در س�طح 

جهانی داشته باشیم؟ 
واقع امر این است که در تمام کشورهایی که 
طی دهه های گذشته در عرصه های اقتصادی 
دنیا حرفی برای گفتن داشته اند تغییر نگرش 
مردم و اعتماد آنان به مصرف تولید داخل به 
ج��ای خرید و اس��تفاده از کاالی خارجی در 

کنار برنامه ریزی های صحیح و سیاست های 
کالن اقتصادی به شدت مورد توجه قرار گرفته 
ام��ری که برای ایران نیز می تواند تحقق یابد 
اگ��ر هر فرد ایرانی خ��ود را متعهد به مصرف 
کاالی ایرانی وکمك به توانمند س��ازی تولید 

ملی بداند.
نقش تولید کننده ها در ایجاد فرهنگ 

استفاده از کاالی ایرانی چیست؟ 
غی��ر از فرهنگ عمومی تمای��ل به خرید 
کاالی ایران��ی که در مردم باید ایجاد ش��ود و 
تولی��د کننده ها را مورد تش��ویق قرار دهد از 
طرف دیگر تولید کننده ه��ا نیز باید خود را 
متعه��د به مردم بدانند وکاالیی که تولید می 
کنند و به دس��ت مردم می رسانند کاالی با 
کیفیتی باشد که الزمه آن ضمن بهره مندی از 
توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها برخورداری 
از تسهیالت دولتی وحمایت های قانونی است.
دانش�گاه چگون�ه می تواند ب�ه رونق 

تولید کمک کند؟ 
ام��روز بخ��ش ه��ای دانش��گاهی و فارغ 
التحصیالن توانمندی در کش��ور وجود دارند 
که در بخش آرندی و توسعه و پژوهش فعال 
بوده و قادرند مشکالت بخش صنعت و تولید 
را ح��ل کنند به صورتی که اگر نی��از به ابزار 
االت و تجهیزات دقی��ق برای تولید کاالهای 
بهتر الزم باش��د تهیه نمایند و کیفیت تولید 
داخل را باال ببرند بحث طراحی و مهندسی و 
تحقیقات بخش مهمی را در حمایت از کاالی 
داخلی تشکیل می دهد و زیرساخت های ما 
باید در ارتباط با مهندس��ی طراحی و توسعه 
علمی در همه زمینه ها برای تولیدات داخل 
ص��ورت گرفته و خیل عظیم تحصیلکردگان 
دانشگاهی با نقش آفرینی موثر خود افزایش 

کیفیت کاالها را عهده دار شوند.

علی عباسپور:

دانشگاهیان با نقش آفرینی موثر
 کیفیت کاالها را افزایش دهند
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پس از حدود یکس��ال بیانات مقام معظم 
رهبری در نامگذاری شعار سال 97 به حمایت 
از کاالی تولی��د داخل برای توانمند س��ازی 
تولید و شکوفایی اقتصاد کش��ور در راستای 
رفع مش��کالت موجود،بهبود وضع معیشت 
مردم،رف��ع معضل بی��کاری جوانان وضرورت 
مقابل��ه با اهرم تحریم و فش��ارهای اقتصادی 
بیگانه با ابراز نظرات وارائه راهکارهای بیشمار 
از سوی صاحب نظران و کارشناسان امر مواجه 
شدیم که هر یك به تنهایی نیازمند بررسی و 
تامل دولتمردان ومسئوالن اجرائی در حرکت 
درست و ثمر بخش برای گذر از شرایط فعلی 

و تحقق شعارها می باشد.
در خصوص بررس��ی تحقق شعار و نگاه رو 
به آینده را در گفتگوی خبرنگار شما با دکتر 
حسن غفوری فرد مشاور شورای مرکزی حزب 

موتلفه اسالمی در ادامه می خوانید: 
ضرورت حمایت از تولید ملی واستفاده 
از کاالی ه�ای داخل چیس�ت در س�ال 

آینده؟
بزرگتری��ن توانمندی امروز هر کش��وری 
در دنیا رس��یدن به اس��تقالل اقتصادی است 
بخصوص در کش��ور های اس��المی که فقر و 
ضع��ف در اقتصاد منجر به کف��ر و انحراف از 
مسیر نیز می شود از سویی کارآمدترین اهرم 
مبارزه با کش��ورهای مس��تقل نیز فشارهای 
اقتصادی غرب در غالب تحریم های شکننده 
اقتصادی می باشد که نوعی استفاده سیاسی 
از اقتصاد برای شکس��ت دادن جوامع در حال 
توسعه با اندیشه ،فکر ،مکتب و انقالب جدید 
بدون وابستگی و پذیرش سلطه بیگانگان است 
که مخالف جدی خوی استکباری غرب اند از 
اینجا می توان به اهمیت و ضرورت توانمندی 
س��ازی اقتص��اد و نقش این اه��رم تحریمی 
وضرورت حمایت از تولید ملی وتوانمندسازی 

اقتصادی در کشور ها پی برد.
چگونه می توان به مقابله با فشارهای 
اقتصادی و تحریم های موجود پرداخت؟ 
ش��یوه تحریم اقتصادی کشورها و ملت ها 
به عنوان یکی از اهرم های فشار همواره مورد 
اس��تفاده مس��تکبران جهان برای رسیدن به 
منافعش��ان بوده رویه ای که اکنون در مقابله 
با کره ش��مالی و روس��یه و س��ابقا" با چین 
وجود داش��ته است و سالهاس��ت علیه ایران 
این فش��ارهای اقتصادی را اعمال کرده و روز 
ب��ه روز بر آن می افزایندو به رغم تالش های 
فراوانشان به مدد مدیریت مقام معظم رهبری 
وبلوغ سیاسی مردم توفیق چندانی در رسیدن 
به اهداف شومشان نداشته اند لیکن بهترین 
راه برای مبارزه با این فشارها و تحریم ها توجه 
به تولید در بعد کمی وکیفی و تقویت اقتصاد 

داخل و تولید ملی است.
ارزیابی شما از وضعیت تولیددر کشور 

و عملکردهای موجود چیست ؟ 
بع��د از جنگ تحمیل��ی از لحاظ کمی در 
تولید رشدچش��مگیری بخصوص در صنایع 

نظامی ، پزشکی،فضایی و هسته ای و غیره با 
وجود تمام تحریم ها وفشارهای موجود داشته 
ایم ولی در برخی زمینه ها عقب هس��تیم یا 
اصال" کاری انجام نداده ایم در خودروس��ازی 
واقعا خودرو های تولیدی قابلیت و مطلوبیت 
های الزم را نداش��ته است گرچه رشد کمی 
چش��مگیری وجود داش��ته ولی برای کیفی 

سازی کاری نشده است.
علت این عقب ماندگ�ی ها در عرصه 

تولید داخلی چیست ؟ 
تمام کش��ورهایی که به لحاظ تولید رشد 
داش��ته اند بخش تحقیقاتی بس��یار بزرگ و 
توانمندی ایجاد کرده اند که متاس��فانه توجه 
بخش صنایع و تولیدی ما در کشور فقط کمی 
بوده و در بعد کیفی موفق عمل نکرده ایم و به 

تحقیقات بهای چندانی داده نشده است.
راه�کار توانمندس�ازی تولی�د مل�ی 
بخصوص در بخش صنعت را چه می دانید 

؟ 
ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه همان طور 
که مقام معظم رهبری نی��ز بارها به ضرورت 
ارتباط ای��ن دو بخش ب��رای تامین نیازهای 
متقابل تاکید داش��ته اند بای��د جدی گرفته 
شده وعملیاتی ش��ود چرا که صنعت قادر به 
رفع مشکالت دانشگاه و دانشگاه قادر به رفع 
مشکالت صنعت است و توانمند سازی تولید 

کشور و پویای اقتصاد است .
چگونه می توان به پیشرفتی که بخش 
های تولیدی موفق دنیا به آن رسیده اند 

دست یافت ؟ 
تمام کشورهایی که از لحاظ تولید بخصوص 
باال بردن کیفیت محصوالت داخلی موفق بوده 
اند به بخش های تحقیق وپژوهش کشور خود 
بها وارزش باالیی داده اند و از آورده های علمی 
این تحقیقات وپژوهش ها در تولید بهره برده 

اند که توانسته اند به سودهای سرشار و پایدار 
برس��ند متاسفانه در کش��ور ما به پژوهش به 
عنوان پدیده ای لوکس نگاه می شود دربخش 
صنایع و تولی��د تحقیق وپژوه��ش یا وجود 
نداشته یا در صورت وجود بسیار ضعیف عمل 
کرده ونتایج قابل بهره برداری مفیدی نداشته 
و تا زمانی که این رویکرد و نگرش به پژوهش 
اصالح نش��ود و پژوهش جزئی از تولید نشود 

پیشرفتی حاصل نمی شود .
نقش مدیریت ها در پیشبرد امور برای 
حمایت از تولید داخل وتوانمند سازی آن 

چیست؟ 
مدی��ر اجرائ��ی باید عالقمند به اس��تفاده 
از علم در صنعت وتولید باش��د و به ضرورت 
استفاده از نتایج دانش وپژوهش در تولید بهای 
جدی دهد بزرگترین آسیب فعلی اقتصاد ما 
این است که اندیشه پژوهش ونقش آن برای 
ارتقاء کیفیت توس��ط مدی��ران اجرائی درک 
نش��ده اس��ت و تاکنون توجه به کمیت بود و 
نه کیفیت ولی اکنون که بازارها اش��باع شده 
وکیفیت به عنوان یك نیاز جدی احساس می 
شود مهندس��ی تولید باید به سمت نوآوری 

وخالقیت حرکت کند.
ممنوعیت اس��تفاده از کاالی های خارجی 
که مش��ابه داخل��ی دارد از س��وی دولت در 
دس��تگاه های ذی ربط خود قبال" هم گفته 
ش��ده بود و از ابت��دای انقالب هم مطرح بوده 
و متاس��فانه هیچ زمان ب��ه صورت جدی هم 
عملیاتی نشده است و کافی هم نیست حتما 
باید کاالیی که در داخل تولید می شود وامکان 
تولید دارد وارداتش از خارج ممنوع اعالم شده 
و با پیگیری و نظارت های جدی با متخلفان 
برخورد شود در این رابطه مجلس نیز با اعمال 
وظیفه نظارتی خود در کنار قانونگذاری باید بر 
ممنوعیت واردات بی رویه مقابله پیگیر نماید.

حسن غفوری فرد:

دانشگاه قادر به رفع مشکالت صنعت است
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: پیام حضرت آقا 
در بیانیه اخیر، توجه ویژه به نقش جوانان است؛ چرا که مي توانند به 
عنوان موتور محرکه انقالب از تجربیات بزرگ ترها استفاده کنند و با 
اس��تفاده از علم روز و ریسك پذیري باالتر و وابستگي کمتر، چابکتر 

حرکت کنند و فرمایشات حضرت آقا را به نتیجه برسانند. 
نماینده سابق مجلس ش��وراي اسالمي گفت: پیام حضرت آقا در 
بیانی��ه اخیر، توجه ویژه به نقش جوانان اس��ت؛ چرا که مي توانند به 
عنوان موتور محرکه انقالب از تجربیات بزرگ ترها استفاده کنند و با 
اس��تفاده از علم روز و ریسك پذیري باالتر و وابستگي کمتر، چابکتر 

حرکت کنند و فرمایشات حضرت آقا را به نتیجه برسانند.
الله افتخاري با تحلیل پیام راهبردي رهبري ضمن ترس��یم دهه 
پنج��م انقالب اظهار کرد: مقام معظم رهب��ري در بیانیه اخیر خود، 
وظیفه همه اعم از دولتمردان و سیاسیون و غیره را به تصویر کشیدند 

و براي همه تعیین تکلیف شد.
نماینده سابق مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
کس��ي بدون مسئولیت وجود ندارد و تنها تفاوت 
در س��بکي و س��نگیني مسئولیت اس��ت. همه 
موظفی��م در جهت حمای��ت و معرفي نخبگان و 
دفاع از اس��تقالل کش��ور و توجه دادن به ارزش 
رش��د معنویت در بین مردم و جامعه و در عمل 
نه گفتن به استکبار جهاني و همکاري در اصالح 
ساختارها و تالش گري خستگي ناپذیر با روحیه 
انقالبي، براي پیش��رفت مادي و معنوي کش��ور 

تالش کنیم.
افتخاري در تبیین فرموده مقام معظم رهبري که از جهادي بزرگ 
براي س��اختن ایراني اس��المي در دهه پنجم انقالب صحبت کردند، 
بیان داش��ت: ضروري است که براي خودمان نقشه راه داشته و شرح 
وظایفي ترس��یم کنیم و برنامه هاي میان مدت و کوتاه مدت و بلند 
مدت داشته باش��یم و براي رسیدن به چشم انداز مورد نظر در دهه 

پنجم انقالب برنامه هایي داشته باشیم.
وي با تاکید بر افزایش بصیرت و آگاهي به ویژه در میان مسئوالن 
با توجه به آنچه رهبري فرمودند، گفت: باید در همین راستا اقداماتي 
انجام ش��ود و هر کس��ي در جاي خود دقت و ت��الش الزم را جهت 
افزای��ش به��ره وري و کاهش و برطرف کردن آس��یب ها انجام دهد. 
وي تاکید کرد: هر فردي در پازل کش��ور باید بداند که کدام خانه را 

پر کند.
نمانیده س��ابق مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي بیان کرد: 

آینده بر مبناي اصالحات گذشته ساخته مي شود؛ ما باید زمینه ساز 
ایجاد تمدن نوین اسالمي باشیم؛ تمدني که در آینده باید در جهان 

فراگیر شود و ببینیم که ما در کجاي این تمدن قرار گرفتیم.
وي ادامه داد: طي این مس��یر، نخست با ساختن خود انسان است 
که روز به روز، معنویت خودمان را باال ببریم و ارتباط بیشتري با خدا 
داش��ته باش��یم و عالوه بر افزایش آگاهي خود، باعث افزایش آگاهي 
دیگران شویم و با توجه به منویات مقام معظم رهبري، برنامه اي براي 

خود در جهت داشتن ایراني آبادتر داشته باشیم.
افتخاري با ابراز تاس��ف از اینکه تاکنون پی��ام هاي رهبري مانند 
اقتص��اد مقاومت��ي و حمای��ت از کاالي ایران��ي خیلي م��ورد توجه 
دولتمردان ما قرار نگرفته و در عمل آنگونه که شایس��ته است نمود 
نداشته، گفت: با توجه به بیانیه اخیر حضرت آقا که گام دوم انقالب را 
ترسیم کردند وظیفه و رفتار مسئولین و مردم و به طور خاص جوانان 

که مورد خطاب مقام معظم رهبري قرار گرفتند، مشخص است.
وي بیان داش��ت: جوانان باید در ۴۰ س��ال 
دوم انقالب که امید است به ظهور حضرت قائم 
منجر شود نقش آفریني کنند. البته امیدواریم 
غیبت ایشان به اتمام ۴۰ سال دوم انقالب هم 
به طول نینجامد و ظهورشان بسیار زودتر باشد.

وي افزود: تفاوت این پیام حضرت آقا با دیگر 
بیانیه هاي ایشان در توجه ویژه به نقش جوانان 
اس��ت؛ جواني ک��ه در ابتداي راه اس��ت یا در 
آستانه تش��کیل زندگي و مسئولیت هاي دیگر 
است، باید براي خودش برنامه ریزي دقیقي در 
انتخاب رش��ته تحصیلي یا انتخاب ش��غل و انتخاب همسر و انتخاب 
مسیر زندگي و همه این ها داشته باشد تا بتواند براي ادامه راه، برنامه 

مناسب و دقیق و موفقي داشته باشد.
افتخاري بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبري جوانان را مورد توجه 
خاص قرار دادند، چند نکته مهم دارد و آن اینکه جوانان مي بایست 
به عنوان موتور محرکه انقالب از تجربیات بزرگترها اس��تفاده کنند، 
چرا که این جوانان هس��تند که ریس��ك پذیري باالتر و مالحظات و 
وابستگي کمتري دارند و به سبب آشنایي با علم روز، مي توانند بهتر 
و چابك ت��ر حرکت کنند و به امید خدا فرمایش��ات حضرت آقا را به 

نتیجه برسانند.
وي گفت: آنچه که بسیار مهم است، اینکه تك تك مردم خودشان 
بر رفتار خودشان نظارت کنند و نظارت و کنترل جمعي داشته باشند 

و اجازه ندهند که فرمایشات حضرت آقا زمین بماند.

الله افتخاري:

وابستگی کمتر جوانان گام دوم را به نتیجه می رساند

جوانان مي بایست به عنوان موتور 
محرکه انقالب از تجربیات بزرگترها 

استفاده کنند، چرا که این جوانان 
هستند که ریسک پذیري باالتر و 

مالحظات و وابستگي کمتري دارند و 
می توانند فرمایشات حضرت آقا را 

به نتیجه برسانند.



12
دوشنبه

26 فروردین 1398 
9 شعبان  1440 
شماره 1062   

صاحب امتیاز: حزب مؤتلفه اسالمی
مدیرمسئول: محمد مهدی اسالمی

سردبیر: حمیدرضا ترقی
گرافیک: علیرضا حاجی میرزابابا
چاپ: چاپ دیجیتال ایران کهن

تلفن: 883۴8891-2
نمابر: 883۴3821

شماره پیام کوتاه: 2۰۰۰13۴2
سازمان توزیع: 8882289۰

www.shoma-weekly.ir:سایت
info@shoma-weekly. ir :رایانامه

خیاب��ان  زن��د-  کریمخ��ان  خیاب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پالک ۴۴- 

کدپس��تی:158۴73۴711

 امروز جمهوری اس��المی هم��ه چیز دارد. نگاه
 نکنی��د به اینکه قیمت ف��الن کاال باال رفته؛ خب
 بل��ه، از این قضای��ا اتّفاق می افت��د -یك مقداری
 بی توّجهی اس��ت، یك مقداری نابلدی اس��ت، یك
 مقداری هم خباثت دش��من اس��ت، موجب میشود
 که ناگهان مثاًل ش��ما ببینید قیمت گوش��ت فالن
 ]قدر[ ش��د؛ اینها اتّفاقات اس��ت- اّما حرکت عظیم
 ای��ن انق��الب، حرکت عظی��م جمهوری اس��المی،
 این باز ش��دِن دس��ِت جمهوری اسالمی در منطقه
 و بلک��ه در دنیا، اینک��ه آمریکا با هم��ه ِی اّدعایش
 اع��الم میکن��د میخواه��د در مقاب��ل جمه��وری
 اس��المی بِایس��تید -ک��ه می ایس��تد و هیچ غلطی
 هم نمیتواند بکند- نش��ان دهنده ی این اس��ت که
 روش��ی ک��ه آمریکا در ای��ن چهل س��ال در پیش
 گرفت��ه، روش شکس��ت خورده اس��ت، ]منتها[ این
                                                                                                                        بی عقل ه��ا باز دارند هم��ان روش را تکرار میکنند.
امام خامنه ای 1398/۰1/19

ور
م ن

کال

ریشه کینه آمریکا از سپاهپنجره آخر

پاسخ امام )ره( به درخواست حمایت از منافقین
 ی��ك یادگاری ه��م از حضرت 
امام دارم. در همین شرایط که ما 
در زندان مش��هد هستیم،. یکی از 
رهبران مجاهدین خلق همراه یکی از اس��الم شناسان مورد اعتماد 
حضرت امام، در نجف خدمت امام می رسند. آن اسالم شناس مورد 
اعتناء و اعتماد امام و امت، خدمت امام عرض می کند »ایشان یکی 
از اعضای کادر مجاهدین خلق اس��ت، آمده و خدمت شما مطالبی 
دارد.« این شخص به امام عرض می کند »در ایران همه ما را تأیید 
ک��رده اند. مراجع تقلید ما را تأیید کرده. آقای ش��ریعتمداری ما را 
تأیید کرده اس��ت.« تعدادی از علما را اس��م می برد که ما را تأیید 
کردند. بعد می گوید »اگر ش��ما ما را تأیید کنید کار تمام اس��ت.« 
من می خواهم برای نس��ل جوان می خواهم این حدیث را در وجود 
امام ترجمه کنم. معصوم از پیامبر نقل می فرماید »اتقوا من فراست 
المؤمن و انه ینظر به نوراهلل، از زیرکی مؤمن راستین احترام دارید. 
او ب��ا نور خدا می بیند.« خب امام آن زمان در نجف اس��ت. آن روز 
نجف محدوده ای نبود که مسائل سیاسی خیلی حاد و روشن در آن 
منعکس باشد. امام در جواب این شخص، بنا به نقل فرمودند »شما 
خیلی تش��کر کنید که من شما را نمی کوبم. شما را باید کوبید. اما 
من که شما را نمی کوبم، برای این است که تعداد زیادی از جوانان 
م��ا فریب خورده ان��د. ما باید کاری کنیم که ای��ن فریب خورده ها 
نجات پیدا کنند.« این جمله را به این جهت عرض کردم  که بگویم 
ش��رایط کنونی ما، شرایطی است که باید در جوانهایمان بین جانی 

و خائن و فریب خورده، تفاوت قائل بش��ویم. اینجور نباشد که همه 
اینها را مس��اوی بنگریم گرچه کارتهای مساوی در جیب آنها باشد. 
ام��ام ب��ا آنها در نجف برخ��ورد جدی نفرموده تا ع��ده ای به هوش 
بیاین��د، عده ای هم به هوش آمدند. خیلی از نیروهای مخلص صدر 
انقالب به بعد، از کسانی بودند که در دوره ای فریب اینها را خورده 
بودند. امام مجال داد که اینها به آغوش اس��الم و ایران اس��المی و 

امت برگردند.
س��ه تا نکته را من در زمینه کار مجاهدین خلق و چریکهای فدایی 
خلق عرض کنم. یك نکته اینکه اینها به ظاهر دو س��ازمان بودند، ولی 

روابط آنها زیر پرده بود و مثل دو بخش یك سازمان عمل می کردند.
در بیرون در بعضی از جاها همکاری هایی داشتند. سیاستمداران 
در بیرون متوجه نمی ش��دند ولی ما در داخل متوجه می شدیم. به 
تعبیر خودشان به عنوان بخش راست و بخش چپ عمل می کردند. 
اما هر دو یك واقعیت را داشتند. هر کدام برای اینکه مؤثر باشند تا 
تش��کلهای دارای ایده و عقیده را ریشه کن کنند، تندترین روش را 

نسبت به قضاوت و تفسیر و تحلیل تشکلهای دیگر داشتند.
بسیاری از مسائلی که به مؤتلفه اسالمی تهمت زده شده، چه در 
دوران زن��دان و بعد از زندان را ای��ن ها کردند، چه اکنون هم اوامر 
اینها که در داخل در بعضی از تش��کلها هستند، انجام می دهند. به 
دلیل اینکه می دانند مؤتلفه اسالمی جز اسالمیت ایران و جز ایران 
اس��المی چیز دیگری را نمی خواهد. می خواستم این گریز را ببندم. 

به اصل برگردم.
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