
www.shoma-weekly.irسه شنبه  17 دی 1398 11 جمادی االولی 1441   7 ژانویه  2020   شماره 1094  10000 ریال

اسداهلل بادامچیان: 

خون شهدای مقاومت 
تیر خالص
 به حضور آمریکا
 در منطقه است

پیام حزب موتلفه اسالمی
 در پی شهادت فرماده سپاه قدس: 

حاج قاسم سلیمانی 
اجر مجاهدت 40 ساله 

خود را گرفت

جهان مبهوت قیامت یک سرباز

در کانون حزب موتلفه استان تهران مطرح شد:

گفتمان نجات
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اگر چنانچه دیگران 
بخواهن��د چیزی را بر 
ای��ن کش��ور تحمیل 
کنند، ما با قدرت تمام در مقابلشان می ایستیم. 
و معتقدی��م که خدا با ما اس��ت؛ معتقدیم که 

پیروزی متعلّق به ما است؛98/10/11
 هیچ وقت شروع کننده جنگ نبوده ایم

      هش��ت س��ال جنگ تحمیلی، به همه 
نشان داد که جنگیدن با ایران صرفه ندارد. اگر 
روزی جنگی باشد، آحاد ملت، همپا و همقدم با 
نیروهای مسلّح و سازمانهای رسمی، وارد میدان 
خواهند شد. ممکن است بر اثر آن تجربه، هیچ 
جنگی پیش نیاید؛ اما آمادگی نیروهای مسلّح 
باید طوری باشد که گویا فردا جنگ خواهد بود. 
دائم باید بیدار باشند. »واّن اخا الحرب االرق، و 
من نام لم ینم عنه.« من این کالم امیرالمؤمنین 
علیه الّسالم را، شاید صدبار در خطاب به برادران 
مسؤول در نیروهای مسلّح، تکرار کرده ام. »مرد 
جنگ، خواب ندارد. اگر ش��ما خوابیدید، معلوم 
نیست دشمنی هم که پشت سنگرش نشسته تا 
بر شما بتازد، در خواب باشد.« باید بیدار باشید. 
ممکن اس��ت ما هیچ جنگی نداش��ته باشیم - 
پیش بینی بنده هم همین اس��ت - اما حضور و 
آمادگی نیروهای مسلّح، یکی از موجبات جنگ 
نداشتن اس��ت. این را بدانید! سستی نیروهای 
مس��لّح، دش��من را به جنگ افروزی تش��ویق 
میکند. استحکام و ایستادگی و نظم و آمادگی 
و ابتکار و پا به رکاب و کمر بس��ته اهداف عالی 
بودن شما، دشمنی را که قصد جنگ هم دارد، 
در قصدش مرّدد میکند. پس، باید آماده باشید.

یاوه گوهای امریکایی، باز نروند این جا و آن جا 
بگویند که »ایران میخواهد جنگ درست کند« 
ی��ا »بمب اتم منفجر کند.« ای��ن حرفها و این 
مهمل گوییها دیگر کهنه و منسوخ شده است. 
اگر چه آنها به منس��وخ ش��دن یا نش��دن این 
مهمالت نگاه نمیکنند و باز هم از این مهمالت 
میگویند؛ اما بدانند که ما جنگ افروز نیس��تیم. 
ما برطبق مبانیمان، با جنگ افروزی مخالفیم. 
اصول ما اقتضا میکند که پیام دوستی و صلح و 

محّبت و امنیت و آرامش داشته باشیم.
  امریکاییه��ا بدانن��د، اگر تعرض��ی به ایران 
اس��المی بکنند، ایران اسالمی به منافع آنها در 
هر نقطه ی عالم که امکان داش��ته باشد، لطمه 
وارد خواه��د کرد. ما آن آدمهایی نیس��تیم که 
بنشینیم کسی ضربه بزند، جواب ضربه ی او را 
ندهیم؛ ما اهل صلحیم، اهل آرامشیم و به کسی 
تعرض نمیکنیم؛ دلیلش هم واضح است، ببینند؛ 
ما به کدام کشور حمله کردیم؟ ما با کدام کشور 
جنگ ش��روع کردیم؟ ما کدام کشور را تهدید 
کردیم؟ ما اهل این چیزها نیستیم؛ اما اهل این 
هستیم که اگر کسی ضربه ای بزند، ضربه ی او را 

با دوچندان شدت، پاسخ بدهیم.85/2/6
      ما ش��روع کننده ی جنگ نیستیم؛ ما با 
هیچ دولتی سر جنگ نداریم؛ ما آرمان بلندی 
داری��م که همه ی نیروی خودمان را میخواهیم 
صرف کنیم، تا به آن آرمان برسیم و آن، ساختن 
ایرانی است که خوشبختی مادی و معنوِی این 

ملت را تأمین کند و بتواند الگویی باش��د برای 
ملت های دیگر. 85/3/14

براس��اس مواضع ف��وق الذکر مق��ام معظم 
رهبری از جنگ تحمیلی که ش��روع کننده آن 
صدام بود تا جنگهای داخلی با ضد انقالب که باز 
هم شروع کننده آنها بوده اند جمهوری اسالمی 
اثبات کرده که بر اساس مبانی فکری اش هیچ 
وقت ش��روع کننده جنگ نبوده و نیست . ولی 
دشمنان انقالب اس��المی از جنگ تحمیلی 8 
س��اله تا جنگهای داخلی که به تحریک آمریکا 
و پش��تیبانی النه جاسوس��ی او صورت گرفته 

همیشه شروع کننده بوده اند .
 پاسخ قاطع و سخت به هرگونه تهاجم

نظام جمهوری اس��المی در طول 30 س��ال 
بعد ازجنگ 8ساله اثبات کرده که در برابر هیچ 
تجاوز و حمله و تهدیدی ساکت و منفعل نبوده 

و دشمن را وادار به عقب نشینی کرده است .
پاس��خهائی که ت��ا کنون ارتش و س��پاه به 
حم��الت گروهکه��ای ضد انق��الب در عراق و 

کردستان و پاکستان و افغانستان  داده اند
این ادعا را اثبات کرده .

 حمله مردم عراق به سفارت آمریکا بهانه 
است

بدنبال حمله هفته گذش��ته نیروی بس��یج 
مردمی عراق به مقر آمریکائیها به تالفی حمله 
راکتی ارتش آمریکا به پایگاه حش��د الش��عبی 
در یکی از ش��هر های عراق و ش��هید و زخمی 
ش��دن بلغ بر 80 نفر از نیروهای مردمی عراق 
که اقدامی کامال دفاعی ب��وده ؛ امریکا ایران را 
بدروغ و بدون دلیل متهم به س��ازماندهی این 

حمله نمود.وایران را تهدید به جبران کرد.
مقام معظ��م رهبری ضمن رد ادعای آمریکا 
موضع صریح چمهوری اس��المی در این باره را 

چنین توضیح فرمودند :
حاال نکته ی قابل توّجه این اس��ت که وقتی 
از ای��ن ح��وادث و از ای��ن قبیل قضای��ا برای 
آمریکایی ه��ا پیش می آید که ح��اال مالحظه 
میکنید در بغ��داد و در واقع در سراس��ر عراق 
هیجان ضّدآمریکایی چقدر است، باز آن جناب 
توئیت کرده. -یا س��خنرانی میکنند یا توئیت 
میکنند یا مقاله مینویس��ند- که م��ا این را از 
چش��م ایران می بینیم، دس��ت ایران است و ما 
پاس��خ به ایران خواهیم داد. اّوالً غلط میکنید! 
ربطی ب��ه ایران ن��دارد؛ ثانیاً منطقی باش��ید، 
که نیس��تید؛ آمریکایی ها منطقی باشند، -که 
]البّته[ منطقی نیس��تند- بفهمن��د که مردم 
کش��ورهای این منطقه از آمریکا متنّفرند؛ این 
را چرا نمیفهمند آمریکایی ها؟ شما آمریکایی ها 
در عراق جنایت کردید، در افغانس��تان جنایت 
کردید، آدم کشتید. آمریکایی ها در اوایِل بعد از 
زواِل صّدام،  به وس��یله ی دستگاه های خبیثی 
مثل بلک واتر؛ و مانند اینها، شاید بیش از هزار 
نفر دانشمند عراقی را ترور کردند و کشتند و از 
بین بردند؛ به خانه های مردم حمله کردند، مرد 
خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش 
روی زمین خواباندند و با چکمه صورتهای آنها 
را لگد کردند؛ ش��ما از این کارها کردید. ش��ما 

آمریکایی ها در افغانستان کاروان شادی عروسی 
را بمب��اران کردید؛ نه یک  بار، ن��ه دو بار، ده ها 
بار؛ مجلس عزا را بمباران کردید، شماها جنایت 
کردید، مردم از شماها متنّفرند؛ مردم افغانستان، 
مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر. حاال اسم 
نمیخواهیم بیاوریم، بعضی از کشورها هستند که 
دولتهایشان یک خرده ای مالحظه میکنند، ]اّما[ 
ما میدانیم، اّطالع داریم که مردمش��ان بشّدت 
متنّفر از آمریکایند. خب متنّفرند، این تنّفر یک 

جا بیرون میزند، به ایران چه ربطی دارد؟
جمه��وری اس��المی اگر تصمی��م بگیرد با 
کش��وری معارضه کن��د، مبارزه کن��د، صریح 
انجام میدهد ای��ن کار را. ما به منافع و مصالح 
کش��ورمان و ملّتمان بش��ّدت پایبندیم؛ ما به 
عّزت ملّتمان بش��ّدت پایبندیم؛ ما به پیشرفت 
و عظمت ملّت ایران بشّدت پایبندیم؛ هر کسی 
اینها را تهدید بکند، ما بدون هیچ مالحظه ای با 
او روبه رو میش��ویم و ضربه مان را وارد میکنیم. 
خدا را ش��کر میکنیم که مردم عزیزمان،  ملّت 
ایران، ملّت ش��جاعی هس��تند، ملّت بابصیرتی 
هستند، ملّت آماده  به کاری هستند، مردانشان، 
زنانشان، جوانانشان، غیر جوانانشان آماده ی به 
کارند و در عرصه هستند. و اینکه حاال بعضی ها 
میگویند جنگ میش��ود، درگیری میشود؛ نه، 
ما هرگز کش��ور را به س��مت جنگ نمیبریم، 
لک��ن اگر چنانچه دیگران بخواهند چیزی را بر 
این کش��ور تحمیل کنند، ما با قدرت تمام در 
مقابلش��ان می ایستیم. و معتقدیم که خدا با ما 
است؛ معتقدیم که پیروزی متعلّق به ما است؛ 
معتقدیم که فردای این کشور از امروز این کشور 
بمراتب بهتر خواه��د بود، کمااینکه امروزش از 

دیروزش بمراتب بهتر است.98/10/11
 ش�هید کردن سرلش�گر س�لیمانی 

شروع به جنگ آمریکاست
     اق��دام جنایتکاران��ه و خبیثانه آمریکا در 
ترورس��ردار سلیمانی که نابودی داعش مرهون 
همت اوس��ت و عراق و س��وریه و غرب آس��یا 
امنیتشان را مرهون این پاسدار شریف و مجاهد 
هستند ؛ شروغ نابخردانه و قمار بازانه و احمقانه 
نبردی جدید علیه آمریکا در منطقه را رقم زد .

این اقدام از روی منطق وعقالنیت نبود
اقدام آمریکا تروریسم بین المللی است

اقدام آمریکا نشان دهنده بن بست مذاکره است
اقدام آمریکا شروع به جنگ علنی با ایران است

اق��دام آمریکا عامل تعمیق نفرت ملت های 
منطقه از اوست

اکنون آمریکا باید آماده اخراجش از عراق و 
غرب آسیا باشداکنون آمریکا باید آماده سرعت 

گرفتن نابودی رژیم اشغالگر قدس باشد
اکنون آمریکا باید آماده انتقام سخت جبهه 

مقاومت در سراسر جهان باشد
چون س��ردار س��لیمانی تجلی منافع ملی ، 
امنی��ت ملی ؛عزت و عظمت مل��ت ایران بود و 
آمریکا باز خط قرمز ملت ایران عبور کرده و باید 

تاوان این تجاوز را انشاهلل بزودی بچشد .
بزودی خوشحالی متحدین امریکا در منطقه  

بویژه اسرائیل به عزا تبدیل خواهد شد.

پیام شهادت سردار سلیمانی
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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 دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اشاره به 
شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
گف��ت: خون ش��هدای بین المللی اس��الم تیر 

خالص به حضور آمریکا در منطقه است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبی��ران حزب اظه��ار داش��ت: س��ردار حاج 
قاس��م سلیمانی یک سردار اس��المی و ملی و 
متعلق به مبارزات ملت های اس��المی در قاب 
بین الملل اسالم بود. او یک عارف مجاهد و یک 
استراتژیست بی نظیر در امر مبارزه با تروریسم 

بود. او همانند کوهی بلند و 
صخره ای سخت و دریایی 
جوش��ان بود ک��ه در برابر 
م��وج هجوم تروریس��م در 
غرب آس��یا ایستاد و پرچم 
داعش را از عراق و س��وریه 
به زیر کش��ید و نگذاش��ت 
تج��اوزات  دامن��ه  حت��ی 
داع��ش به اروپا برس��د و او 
اس��تحکام بخش پایه ه��ای 
مکت��ب مقاوم��ت در غرب 

آسیا و حتی جهان است.
وی از ابومهدی المهندس 
به عنوان یار وفادار س��ردار 
س��لیمانی یاد کرد و افزود: 
سازه اصلی مقاومت در عراق 
با شکل گیری حشد الشعبی 
بوج��ود آمد و المهندس در 
مهندسی این س��ازه نقش 

تعیین کننده داشت.
بادامچی��ان با اش��اره به 
مواضع ترامپ و پمپئو اظهار 
داشت: بنا به اعتراف ترامپ 
داعش را آمریکایی ها پدید 
آوردند. س��ردار س��لیمانی 
قهرمان مبارزه با تروریس��م 

اس��ت و او ب��ود ک��ه داعش را س��رنگون کرد. 
جالب اینجاست ترامپ و پمپئو در توجیه ترور 
حاج قاسم و االمهندس می گویند آنها هزاران 
آمریکایی را در عراق و س��وریه به قتل رسانده 
اند. معلوم می شود آمریکایی هایی که در سوریه 
و عراق کش��ته شدند، داعش��ی بودند و رئیس 
جمهور احمق آمریکا با دستور شلیک به سردار 
سلیمانی و المهندس پرده از این آرایش و اتحاد 

سیاسی در عراق و سوریه برداشت.
وی تشییع باشکوه پیکرهای شهدا در عراق 
را بیانگر پای بندی ملت عراق به پاسداران واقعی 
امنیت و اقتدار ملی تلقی کرد و گفت: قطعاً ملت 
عراق انتقام سخت فرزندان خود را از آمریکایی 
ها خواهد گرفت. از نظ��ر صاحب نظران، ملت 
عراق در صدد پاس��خ به حمل��ه آمریکایی ها 
ب��ه مراکز نظامی حشدالش��عبی بودند که این 

جنایت اخیر آنها را مصمم تر کرد و انتقام را جلو 
می اندازد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره به 
مش��ارکت رژیم صهیونیستی در این جنایت و 
عملیات تروریستی گفت: وزارت خارجه نباید 
منتظر پاس��خ س��خت ملت ایران و ملت های 
منطقه به آمریکا بماند و باید اقدامات سیاسی و 
دیپلماتیک خود را در سطح بین المللی و به ویژه 
سازمان ملل و مراجع قضایی و حقوقی جهانی و 

مجامع اسالمی پرده از این جنایت بردارد.
بادامچیان با تاکید ب��ر اینکه آمریکا با ترور 

سردار سلیمانی و المهندس پیمان امنیتی خود 
را با دولت عراق زیر پا گذاش��ته و تمام مقررات 
بین المللی را نادیده گرفته است، تصریح کرد: 
وزارت خارجه ما باید در شورای امنیت سازمان 
ملل دفاع رسمی آمریکا از تروریسم و نیز اقدام 
تروریستی و نیز نقض پیمان های خود با دولت 
عراق را مطرح و پیگیری کند تا هرگونه پاسخ 
سخت و نرم ایران برای آمریکایی ها تفهیم شود.

وی با اش��اره به اینکه مأموریت های س��پاه 
قدس حتی یک لحظ��ه در منطقه دچار وقفه 
نخواهد ش��د، گفت: فرمانده کل قوا در فاصله 
چند س��اعت فرمان��ده جدید س��پاه قدس را 
منصوب فرمودند و پرچم پرافتخار این س��پاه 
آزادیبخش را به س��رداری توانا سپردند. مردم 
ایران نیز که یکپارچه از سپهبد شهید سلیمانی 
دفاع و او را یاری می کردند، امروز با سردار قاآنی 

پیمان یاری می بندند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی  تاکید کرد: 
ح��زب مؤتلفه اس��المی که می کوش��د حزب 
خدامحور )حزب اهلل( باشد، در یاری فرمانده کم 
نظیر سپاه پاس��داران )جنداهلل( در دوران شهید 
سلیمانی همواره یاری دهنده آن افسر رشید امام 
زمان می دانست، اکنون با اعالم وفاداری به سردار 

قاآنی، خود را همراه نیروی قدس می داند. 
بادامچیان افزود: شهادت یک انعام الهی است 
و ما مطمئن هستیم شهادت سردار سلیمانی 
یک نقطه عطف در مبارزات ملت های مسلمان با 
استکبار جهانی است و آثار 
وجودی خ��ود را به زودی 
در جم��ع آزادی خواه��ان 
جه��ان به وی��ژه در غرب 
آسیا نشان خواهد داد. ما 
معتقدیم بیداری اسالمی 
در منطقه شتاب می گیرد 
مقاوم��ت،  نیروه��ای  و 
و  آمریکایی ه��ا  س��لطه 
صهیونیست ها را در غرب 

آسیا خواهند شکست.  
وی با بیان اینکه ترور، 
آخرین ب��رگ گفت وگوی 
آمریکایی ها با ایران است، 
اظه��ار داش��ت: بخش��ی 
از پاس��خ آن را امنی��ت و 
اقتدار ملی و حضور عظیم 
م��ردم در بدرقه س��ردار 
رش��ید اس��الم و یارانش 
در روز دوش��نبه خواهیم 
داد و همی��ن حضور را در 
و  بهمن  راهپیمای��ی 22 
مجلس  آین��ده  انتخابات 
یازدهم به نمایش خواهیم 

گذاشت.
دبی��رکل حزب مؤتلفه 
اس��المی واکنش احزاب، گروه ها و جریان های 
سیاسی و نیز مردم را در واقعه مهم ترور سردار 
سلیمانی و یاران باوفایش ستود و گفت: خون 
سردار س��لیمانی در رگ های ملت می جوشد 
و ما ش��اهد اتحاد ملی و انس��جام اس��المی و 
افزای��ش س��رمایه اجتماعی انقالب هس��تیم. 
سردار سلیمانی برای همه ملت ایران و احزاب 
و گروه ها محب��وب بود و فقط منافقین و کفار 
از ش��هادت این بزرگ مرد تاریخ اسالم و ایران 
خوشحال هستند که به زودی با انتقام سخت 

الهی، ادب خواهند شد.
بادامچی��ان همچنین از همه خواس��ت در 
تش��ییع پیکرهای پاک سیدالش��هدای جبهه 
های ایران و س��رداران ش��هید همراه او در روز 
دوش��نبه 16دی حضور همه جانبه و باشکوه 

داشته باشند.

اسداهلل بادامچیان: 

خون شهدای مقاومت تیر خالص
 به حضور آمریکا در منطقه است
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حزب مؤتلفه اسالمی در پیامی به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی 
خاطرنشان کرد: سردار رشید اسالم و ایران پس از 40 سال مجاهدت اجر 

مجاهدت های خود را با شهادت خونین از خداوند گرفت.
 حزب مؤتلفه اسالمی در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

پیامی صادر کرد که متن آن را در ادامه می خوانید.
اناهلل و انا الیه راجعون

س��ردار رشید اسالم و ایران پس از 40 سال مجاهدت برای سرافرازی 
ملت ایران اجر مجاهدت های خود را با شهادت خونین از خداوند تبارک 

تعالی گرفت.
او از نخس��تین روزهای دفاع مقدس راهی جبهه ها شد و در شمال و 

جنوب عرصه های نبرد قهرمانه بدنبال شهادت می گشت.
رشادت های او در عملیات های والفجر8، کربالی4 و5 زبانزد فرماندهان 
دلیر دفاع مقدس اس��ت. لش��گر 41 ثاراهلل جزء لش��گرهای خط شکن 

نبردهای بزرگ و حماسه ساز رزمندگان اسالم بود.
پای��ان جنگ برای او آغاز جدید برای ادامه نبرد با اس��تکبار جهانی و 
بویژه آمریکا بود، لذا از س��وی مقام معظم رهبری به س��مت فرماندهی 
نیروی قدس سپاه منصوب شد از آن زمان وی عمق استراتژیک جمهوری 
اسالمی و اقتدار ایران اسالمی را به سواحل مدیترانه و تنگه باب المندب 
برد و جریان پلید حکومت داعش را در عراق و سوریه با تدبیر نابود کرد. 
دس��ت پُر قدرت ملت ایران از آس��تین حزب اهلل لبنان، حماس و جهاد 
فلس��طین، حشد الشعبی عراق و انصار اهلل یمن بارها بر سینه ابر قدرتها 

توسط وی کوبیده شد. 

همه این هنرنمایی رزمی با عزم و اراده پوالدین مرد بزرگ تاریخ سردار 
سپهبد قاس��م س��لیمانی در بامداد13 دی ماه به هنگامی که وی شهد 

شیرین شهادت را در پیوستن به سرداران شهید اسالم و ایران نائل شد.
حزب موتلفه اسالمی شهادت غرور آفرین سردار شهید قاسم سلیمانی 
را ب��ه ملت ایران و ملت های به پا خواس��ته منطقه و فرماندهی کل قوا 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و تمام رزمندگان صف مقدم مقابله با 

استکبار جهانی تبریک و تسلیت می گوید.
حزب موتلفه اسالنی همچنین شهادت ابومهدی مهندس از فرماندهان 
دالور حش��د الش��عبی را به مرجعیت عالی و ملت دوس��ت و برادر عراق 

تبریک و تسلیت عرض می نماید.

پیام حزب موتلفه اسالمی در پی شهادت فرماده سپاه قدس: 

حاج قاسم سلیمانی اجر مجاهدت 40 ساله خود را گرفت

مهندس سیدمصطفی میرسلیم در پی ش��هادت سردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
مردی خدایی به دیدار پروردگارش ش��تافت، مردی که نامردان عالم و 
دشمنان بشریت از شنیدن نام او و خبر حضور او در هر صحنۀ نبرد حق 

علیه باطل لرزه بر اندامشان می افتاد. شهادت قهرمان مبارزه با استکبار ، 
سردار حاج قاسم سلیمانی را به رهبر معظم انقالب و مردم شریف و مقاوم 

ایران تبریک و تسلیت می گویم.
آمریکا بداند که جوانمردان جمهوری اس��المی در پاسخ به شرارتها و 
کینه توزی هایش درس عبرتی فراموش ناشدنی به او و سر سپردگانش 

خواهند داد.  یاد او جاوید و راهش بردوام باد.
سید مصطفی میرسلیم 13 دی ماه 1398

پیام تبریک و تسلیت سیدمصطفی میرسلیم در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نامردان عالم و دشمنان بشریت از شنیدن نام حاج قاسم می لرزیدند

آمری��کا  اق��دام 
قوانین  تم��ام  خالف 
بی��ن المللی ب��وده و 
تروریستی  یک عمل 
محسوب می ش��ود. زیرا ترور یک فرمانده ارشد 
نظامی یک کشور با توجه به دعوت آن دولت و 
وقتی به صورت رسمی وارد آن کشور می شود 
فاقد قوانین بین المللی بوده و جرم می باشد. در 
واقع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی میهمان 
دولت عراق بوده است و دولت عراق نمی تواند 
میهمانان دعوت ش��ده خود را به آتش ببندد . 
همچنین در کشور عراق حرمت مهمان بسیار 
اهمیت دارد و از طرف دیگر این عمل مجرمانه 
توس��ط دولت آمریکا یا هر دولتی دیگری مورد 
پیگرد دول��ت ایران و عراق قرار می گیرد که با 
نامه تخت روانچی به دبیرکل سازمان بین الملل 
و نامه وزیر خارجه به ایشان و مجامع بین المللی 
خواسته شده است به این امر مجرمانه رسیدگی 

شود.
اینکه آمریکا از قوانین بین المللی پیروی کرده 

و پاسخگو باشد با روحیه استکباری و فرعونی 
آن دولت مغایرت دارد و آمریکا بعید است آماده 
تحمل مجازات قانونی باشد پس راهی باقی نمی 
ماند که ایران و عراق و دیگر نهضت های آزادی 

بخش که خود را مدیون سردار شهید سلیمانی 
و شهید المهندس در سرکوب داعش و امنیت 
منطقه می دانند دس��ت به اقدامات بازدارنده و 
تالفی جویانه بزنن��د و این امر در بحث قوانین 

و اقدام��ات متقابل بین المللی امری طبیعی و 
قانونی است.

مهمترین پیام در خصوص  ش��هادت سردار 
س��لیمانی موضوع انتقام س��خت مطرح شد و 
آمریکایی ها به ش��دت ترس��یده اند. نیروهای 
آمریکایی در همه نقاط دنیا به حالت آماده باش 
درآمده اند و در حالت هش��دار به سر می برند. 
حال و هوای اس��رائیل هم همین گونه اس��ت. 
آمریکا توس��ط دولت روس به ای��ران پیام داده 
است که ما قصد ادامه درگیری نداریم و تهدید 
کردن��د اگر ایران اقدام��ات متقابل کند عکس 
العمل نش��ان خواهیم داد و ایران پاسخ الزم و 

قاطع را به آنها داده است.
شهید سلیمانی یک شهید بین المللی است 
و انتقام خون او محدود به ایران نیست. نهضت 
های آزادیبخش و حش��د الشعبی عراق در این 
زمینه اق��دام خواهند کرد به ویژه معتقدند اگر 
اقدام بازدارنده برای آمریکا اجرا نش��ود آمریکا 
از این نوع اقدامات در س��طح منطقه اجرا و آنرا 

تکرار خواهد کرد.

چرا انتقام سخت؟
محمدباقر اسداللهی

روزنامه نگار
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م��ردم تهران یک روز به یادماندن��ی را در تاریخ 
ای��ران به ثبت رس��اندند. مردم ته��ران به تکریم و 
تعظیم فردی قیام کردند که امام خامنه ای در نماز 
بر پیکر مطهر او سه بار به نمایندگی از کل ملت ایران و ملت های منطقه فرمودند: 

»اللَُّهَمّ إِنَّا اَل نَْعلَُم ِمْنُه إاَِلّ َخیرا«.
رسانه ها از مردم تهران یک سیمای متفاوت به جهان مخابره کردند. تهران در 
قاب دوربین خبرگزاری های جهان فقط تصویر قیام و قیامت یک سرباز بود. تهران 

به خونخواهی سردار سلیمانی بپا خاست.
به جرئت می توان گفت تهران پس از تش��ییع امام)ره( و نیز روز ورود ایش��ان 
به وطن، چنین جمعیتی را به خود ندیده بود. میلیون ها تن از مردم در ام القرای 
اسالم، تهران، از میدان امام حسین)ع( تا میدان انقالب و از میدان انقالب تا میدان 
آزادی و خیابان ها و میدان های اطراف به طور فشرده تمام قد ایستاده بودند تا از 
رش��ادت، پهلوانی، تواضع و فروتنی سیدالشهدای مقاومت اسالمی تجلیل کنند. 
فریاد مرگ بر آمریکای این جمعیت میلیونی، کاخ های ستمگران را در منطقه به 
لرزه درآورده بود. تاریخ ایران و جهان هیچ گاه در خاطره خود سراغ ندارد یک ملت 
به احترام یک سرباز شهید، با این گستره میلیونی اینگونه ایستاده ادای احترام کند.

چهره های مصمم و غرورآمیز دیدنی بود. هرکس در گوشه چشمش »نمی« 
از اش��ک به عنوان ابراز ارادت داشت. اشک، اشک و اشک، زبانی که هرگز دروغ 

نمی گوید. مردم آمده بودند تا از نماد مبارزه با تروریسم جهانی تقدیر کنند.
جهان مبهوت این قیام و قیامت مردم تهران بود. البته همین بهت و حیرت 
قیام و قیامت ملت ایران این روزها حکایت از شکل گیری یک همبستگی ملی و 
اتحاد پوالدین اقشار مختلف دارد. بدرقه شهدا در نجف، کربال و کاظمین مقوم 

اتحاد ملت ایران و عراق شد.
باید این غنیمت بزرگ که حاصل خون شهدای مقاومت به ویژه سیدالشهدای 
مقاومت اسالمی، سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی است، پاس داشت و اجازه 

ندهیم اغیار آن را مخدوش کنند.
دومین روز عزای شهید حاج قاسم سلیمانی بود که در فضای مجازی بخشی 
از وصیتنامه او دس��ت به دست می چرخید. او در وصیت خود نوشته روی قبرم 

بنویسید »سرباز، قاسم سلیمانی«!
امروز در اندیش��کده های نظام��ی جهان بحث و بررس��ی روی تاکتیک ها و 
راهبردهای جنگی فردی است که از او به عنوان »ژنرال« یاد می کنند. حاج قاسم 
سلیمانی مدارج نظامی را از سربازی شروع و تا آخرین درجه یعنی سپهبدی را 

طی کرد، اما هنوز خود را یک »سرباز« می دانست. سّر این »دانسته« چیست؟
سربازی یعنی سرسپاری. این سرسپاری یا باید به »اهلل« باشد یا به »شیطان«. 
ملت ما سرسپار اهلل است و از سرسپاری به شیطان ابا دارد. آمریکا شیطان بزرگ 
است. از همان زمانی که ما شعار، ما همه سرباز توایم خمینی سر دادیم، عده ای 
با وقاحت تمام سرسپاری به شیطان بزرگ را فریاد زدند و به عضویت منافقین 
و سرویس های سیا و جریان های الحادی درآمدند. 40 سال است این صف آرایی 
در نبرد نرم و سخت در ایران و منطقه وجود دارد و نتایج نبرد همیشه با غلبه و 

پیروزی سربازان والیت بوده است.
هیچ ارتشی در جهان نه در عصر ما و نه در اعصار گذشته نمی تواند سربازی در 
تراز حاج قاسم سلیمانی به تاریخ نشان دهد. کسی که در مرتبت سپهبدی خود 

را سربازی کوچک برای ملت بداند.
پاکی، اخالص، تواضع، شجاعت و مهربانی در فعل و قول او موج می زد. مردم 
این را می فهمند و درک می کنند. ارتش و سپاه ایران هزاران سرباز در تراز قاسم 

سلیمانی دارد.
ش��هید حاج قاسم سلیمانی س��رباز واقعی امام، رهبری و والیت بود و به این 
افتخار می کرد. ش��هید حاج قاسم سلیمانی سرباز همین ملت قهرمان بود که با 
دلیری و اقتدار در برابر آمریکا سینه سپر کرد و از بذل جان خود دریغ نداشت. 
ذره ای در چهره و نگاه او تفاخر، تکبر و خودبزرگ بینی وجود نداش��ت. او سرباز 
سرافراز اسالم در ایران بود،  اما همیشه سربه زیر بود. این تواضع و سربه زیری، او 
را به نقطه ای از اوج رساند که امروز دل هر ایرانی، عراقی، سوری، لبنانی، یمنی، 
افغانستانی، پاکستانی و هر مسلمان آزاده ای در جهان اسالم و... برای او می تپد و 

نام و یاد او را زنده نگاه می دارد.
هنوز مردم ما و مردم منطقه و جهان نمی دانند او چه شّری را از سر بشریت 
دفع کرده است. اعدام های دسته جمعی، سر بریدن های قساوت آمیز و سر به نیزه 

کردن شنیع که در فضای مجازی، داعش برای ایجاد رعب و وحشت می پراکند، 
به خاطر ش��نیع بودن، کامل دیده نش��د. ستم داعش در اسارت زنان و تجاوز به 
نوامیس ملت های عراق وسوریه و به حراج گذاشتن آن ها در بازار به عنوان برده، 

کمر پاسداران واقعی حقوق بشر و حقوق زنان را شکست.
حاج قاسم سلیمانی قهرمان پیروز مبارزه با داعش است که وحشی گری های 

آنان بدتر از قوم مغول و خونخواران قدیم و جدید تاریخ بشر بود.
این که امروز از هر تیره و طایفه  ای و از هر سلیقه و حوصله ای در غم از دست 
دادن حاج قاسم، عاشقانه اشک می ریزند، ادراک مقام فداکاری ها و جانفشانی های 

اوست.
او ب��ود که خیابان ب��ه خیابان و کوچه به کوچه و بیابان ب��ه بیابان به دنبال 
جنایتکاران تروریست داعش در شهرهای سوریه و عراق بود و آخر سر، او بود که 
ختم غائله داعش را در جهان اعالم کرد. او تروریسم را در منطقه نابود کرد. امروز 
دولت آمریکا و برخی دولت های اروپایی در قامت زشت تروریسم ظاهر شده اند و 

می خواهند جای گروه های تروریستی در منطقه را پر کنند.
حیات حاج قاسم سلیمانی به ممات تروریسم ختم شد. شهادت غرورآمیز او هم 
به دفن حضور آمریکا و ناتو در منطقه منجر خواهد شد. حاج قاسم سلیمانی مظهر 
غرور، عظمت و اقتدار ملت ایران اس��ت. نام او با امنیت ملی ما و امنیت منطقه 
مترادف است. کسانی که دارای زندگی امن هستند،  به حاج قاسم سلیمانی مدیون 

هستند و این دین را باید ادا کنند.
با شهادت شهید بین الملل اس��الم، حاج  قاسم سلیمانی عضوگیری در سپاه 
قدس ش��تاب می گیرد. امروز سپاه قدس، علمدار آزادی قدس شریف در جهان 
اسالم شناخته می شود. هر کس که در سر آرزوی آزاد کردن قبله اول مسلمین 
دارد، عضو سربازخانه و پادگان سپاه قدس است. به قول اسماعیل هنیه، شهید 

سلیمانی، شهید قدس است.
اولین پاس��خ س��خت ملت ایران، ملت عراق و ملت های منطقه به آمریکا و 
اذنابش همین حضور ده ها میلیونی مردم در تشییع، تکریم و تعظیم شهید قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همراهان این دو شهید بزرگوار است که 
در قاب دوربین های خبری جهان و صفحات اول روزنامه ها ثبت و ضبط شده و 
می درخشد، قیامتی که در این پاسداشت و حضور به پا شده است حکایت یک 
خیزش منطقه ای و جهانی علیه مظالم اس��تکبار و اس��تبداد جهانی به رهبری 
آمری��کا می کند. گفتمان مقاومت فعال امروز به عنوان یک گفتمان مس��لط در 
ملت های اسالمی و عامل ش��تابزای بیداری اسالمی خودنمایی می کند. آمریکا 
نمی توان��د جلوی بس��ط این گفتمان را با هیچ اقدامی ول��و ترور بگیرد. رهبران 
پنتاگون و سیا بارها برای حاج قاسم سلیمانی پیام فرستادند و تقاضای گفت وگو 
داشتند. او حتی گوشه چشمی هم به این پیام ها نداشت. نامه های ارسالی آن ها را 
توسط برخی مقامات منطقه حتی باز نکرد. او مظهر قهر، استقامت و پایداری در 
برابر کفر و شرک جهانی بود. او سرباز والیت و سرباز ملت بود و به این سربازی و 
سرسپاری افتخار می کرد. به همین دلیل در وصیت خود اصرار دارد حتما کلمه 

»سرباز« روی مزار او حک شود.
او س��ربازی از خطه کویر بود. خون او چون بارانی بر کویر دل های خشکیده 

ماست و آن را سیراب از خضوع و فروتنی در برابر عظمت الهی خواهد کرد.
یزیدیان زمان بدن مطهر او را همانند بدن موالی او حضرت عباس سالم اهلل علیه 
تکه تکه کردند، دست او را بریدند تا علم آزادی قدس را زمین بگذارد، اما میلیون ها 
تن از ایرانیان پاکباز و عاشق، این پرچم را برمی دارند و راه او را ادامه خواهند داد. 
حاج قاس��م یک انسان »مرگ آگاه« بود. به خیلی ها خبر مرگ خود را داده بود و 
حتی کفن خود را به امضای مراجع تقلید رس��انده بود. شاید این سال آخر این 

شعر را با خود زمزمه می کرد:
عشق می گوید به گوشم پست 

پست صید بودن خوشتر از صیادی است
آن که ارزد صید را عشق است و بس

لیک او کی گنجد اندر دام کس
آمریکایی ها مرتکب حماقت عظیمی ش��دند. ش��هادت حاج قاسم سلیمانی 
یک دام بزرگ برای آن هاس��ت. آن ها فکر می کنند حاج قاسم را کشتند، اما این 
حاج قاس��م بود که مرگ را »میراند«. او با حیات جاودانه و ابدی خود دس��ت از 
گریبان آمریکا برنخواهد داشت. تحوالت آینده نشان می دهد این دام چیست و 

مخاطرات آن کدام است

جهان مبهوت قیامت یک سرباز
محمدکاظم انبارلویي

عضو شورای مرکزی
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رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: امروز تصویری 
بن بس��ت از جامعه ترسیم می کنند و گفتمان ما دقیقاً باید نشان دهنده 
قطعیت موفقیت برای خروج از هر نوع بن بستی که تصور می شود باشد و 

باید این ذهنیت را بشکنیم. 
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، سیدمصطفی میرسلیم 
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به گفتمانی که مجلس 
یازدهم باید به آن بپردازد، گفت: امروز تصویری بن بست از جامعه ترسیم 
می کنند و گفتمان ما دقیقاً باید نشان دهنده قطعیت موفقیت برای خروج 
از هر نوع بن بستی که تصور می شود باشد و باید این ذهنیت را بشکنیم.

وی افزود: باید با همه نوع شکل از این عبارات مقابله کرد و نشان داد که 
مردم ساالری دینی ما در بن بست قرار نمی گیرد؛ هرچند با شرایط سخت 
مواجه می شود؛ چون دشمن دست بردار نبوده و نخواهد بود، گمان نکنیم 

که تحریم های آمریکا تمام خواهد شد.
میرسلیم با تاکید بر اینکه چون اتکای ما به خداست بن بستی نداریم، 
اظهار داشت: مشکالت را بیان می کنیم ولی القا کننده این نیستیم که در 

بن بست هستیم و ما را خفه خواهند کرد.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ضمن بیان اینکه در شش 
س��ال گذشته فرصت های طالیی را از دست داده ایم، تصریح کرد: اگر به 
رهنمودهای رهبر انقالب در این 6 س��ال عمل می ش��د، شرایط بهتری 
داشتیم ولی به آن رهنمودها عمل نشده است؛ مگر در ظاهر و به ظاهر و 

برای رد گم کردن.
وی ب��ا تاکید بر اینکه امکان بازیابی فرصت ها وجود دارد و می توانیم 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و وارد صحنه ش��ویم، خاطرنشان کرد: 
مجلس باید کش��ور را از بن بس��ت خارج و برای بازیاب��ی فرصت های از 

دست رفته کمک کند.
میرس��لیم با بیان اینکه کش��ور به دلیل انتخاب سیاست ها و تدابیر و 
نامناسب به رکود و جمود کشانده شده و هیچ کس نمی تواند ادعای رونق 
اقتصادی کند، تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی شش درصد داشته ایم و 
امیدواریم امسال به صفر یا نزدیک به صفر برسیم در حالی که پیش بینی 
ما در چش��م  انداز 20ساله رشد متوس��ط 8درصد بود و ببینید که رکود 

چگونه کمر مارا شکسته است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ضمن تأکید بر اینکه ما باید 
روحیه نشاط را در بین مردم ایجاد کنیم و با همین مردم کشور را بسازیم، 
تصریح کرد: باید برای خروج از رکود و کسادی اقتصاد القا کننده روحیه 
نشاط باشیم چون با روحیه نشاط می توان به مجلس با طراوتی رسید که 

قادر به رفع مشکالت خواهد بود.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال های گذش��ته گرفتار برخ��ی تباهی ها و 
خودکامگی ها ش��ده ایم و بسیاری از موارد درماندگی رخ نموده ولی همه 
اینها راه نجات دارد، گفت: با این حال جای این که در مشارکت سیاسی 
کنار بکش��یم وجود ندارد و باید ب��ه طور تمام عیار در این صحنه حضور 
داش��ته باشیم و اثبات کنیم که می توانیم موجبات نجات کشور را فراهم 

کنیم.
 میرس��لیم با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه با اراده وارد صحنه مبارزه 
با فس��اد شده و نور امیدی در مردم شکل گرفته است، گفت: کسانی که 
می گویند در انتخابات شرکت نمی کنیم، امیدی برای بهبود اوضاع ندارند 
در حالی که باید در این صحنه به طور تمام عیار حاضر باش��یم و اثبات 

کنیم که می توانیم موجبات نجات کشور را فراهم کنیم.
وی تاکی��د ک��رد: در گفتمان خ��ود باید تاکید کنیم ک��ه از پس این 
خودکامگی ها و درماندگی ها می توان بر آمد و گفتمان ما گفتمان نجات 

است.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی با تأکید بر لزوم تبدیل 
رابطه گرایی به ضابطه گرایی به عنوان اس��اس شایسته ساالری گفت: اگر 
ش��ورای ائتالف به نامزدهایی رسید که انصافاً از نامزدهای موتلفه قابل تر 

بودند ما خودمان کنار می رویم چون باید جواب خدا را داد.
میرس��لیم افزود: ما این شعار را از مرحوم عسگر اوالدی یاد گرفته ایم 

که می گفتند برادریابی کنید. اگر در ائتالف وارد شدیم نمی آییم تعصب 
به ورزیم چون بسیاری از ضربه هایی که در چند سال اخیر خورده ایم به 
خاطر رابطه بازی بوده و یکی از نقدهای مهمی که ما داریم این است که 

ساخت و پاخت کشور را بیچاره کرده است.
وی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که نماینده مجلس باید یک القبا 
وارد مجلس ش��ود و با همان یک القبایی از مجلس خارج ش��ود، تصریح 
کرد: این چه کاری بود که کردید و گفتید س��ال آخر نمایندگی است و 
چند میلیارد به نماینده ها بدهیم و سوال اینکه از کیسه چه کسی این کار 

را کردید؟
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه به چه حقی 
ساخت و پاخت می کنید و وقتی ساخت و پاک کردید چگونه می خواهید 
بر این دولت نظارت کنید گفت: وقتی که وامدار دولت شدید نمی توانید 
نظارت کنید و حاشا و کال که نامزدهای مختلف بخواهند از ورود مجلس 

به نان و نوایی برسند.
میرس��لیم تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس توانستند خودشان را از 
وامدار شدن منزه نگه دارند قدرت خواهند داشت که بر دولت نظارت کنند 

و بپرسند که چرا سیاست ها را اجرا نکردید.
همچنین اسداهلل بادامچیان دبیرکل این حزب در کانون حزب استان 
تهران با بیان اینکه انتخابات مجلس یازدهم از حساس ترین انتخابات های 
ماست، گفت: هر سال انتخابات ما حساس تر بوده اما این انتخابات،  انتخابات 
اولین مجلس گام دوم انقالب است و ولی امرمان می خواهند در گام دوم 

مشکالت کشور رفع شود، پیشرفت تحقق یابد و همه معضالت رفع شود 
و جمهوری اسالمی به مرحله جامعه نمونه اسالمی برسد و آن نظام کامل 

اسالمی که ان شاءاهلل زمینه ساز ظهور موالیمان باشد،  به تحقق بپیوندد.
وی با تاکید بر اینکه این مجلس، مثل مجلس اول انقالب اسالمی است 
و امروز هم دوران بس��یار حساسی اس��ت، تصریح کرد: دنیا دچار بحران 
شدیدی است و آمریکایی ها علی رغم اینکه ترامپ را آوردند و 400 میلیارد 
دالر از عربستان و 400 میلیارد هم از اعضای ناتو باج گرفت و همچنین از 
کره جنوبی و ژاپن پول گرفت، دو تریلیون دالر به بدهی های آمریکا اضافه 

شده و امروز آمریکا 22 تریلیون دالر بدهکار است.
 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه اروپا کامالً در بحران است، 
تصریح کرد: از خروج انگلس��تان تا مس��ئله شورش های عمیق فرانسه و 
ورشکستگی ایتالیا، اسپانیا و یونان موجب شده که ما امروز دنیای آرامی 
نداشته باشیم. این بحران ها در مناطقی است که در گذشته سلطه گر بودند 

و این بسیار مسئله مهم و موثری است.
وی با اشاره به مسائل جاری منطقه و بحران های موجود در آن، تصریح 
کرد: مس��ئله رژیم صهیونیستی و بحران کنونی آن که هر وقت نتانیاهو 
می خواهد سخنرانی کند، یک موشک در نزدیکی محل سخنرانی اش فرود 
می آید و مجبور به فرار می شود در حالی که می خواستند از نیل تا فرات را 

بگیرند نکته حائز اهمیتی است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه بیداری اسالمی به جایی 

در کانون حزب موتلفه استان تهران مطرح شد:

گفتمان نجات
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رسیده که امروز آمریکا هیچ کدام از مالحظات گذشته را رعایت نمی کند،  
اظهار داشت: آخرین حمله به شمال عراق و سوریه نمونه یک تجاوز بزرگ 

بین المللی بود.
بادامچی��ان ادامه داد: در چنین موقعیتی ایران اس��المی ما به برکت 
والی��ت فقیه و همت ملت، یک دالر بدهی عقب افتاده خارجی ندارد؛ از 
طرف دیگر نیز نیروی ماهر و قدرت و اقتدار تاثیر در صحنه های بین المللی 

و پیشرفت های آنچنانی را هم دارد.
وی در عین حال با بیان اینکه ایران معضالت و مش��کالتی هم دارد، 
گفت: ناکارآمدی ها و مس��ئله فساد و مس��ئله اغتشاشات و توطئه های 
بیگانگان و کسانی که دانسته یا نادانسته در داخل آب به آسیاب آنها می 

ریزند هم مشکالت کشور هستند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینک��ه رئیس قوه قضاییه که 
منصوب ولی امر اس��ت یک امیدواری در بین مردم ایجاد کرده اس��ت، 
اظهار داشت: به نظر من دیگر کاری از این دولت بر نمی آید؛ چون برجام 
است به پایان رسیده و نه آمریکا به برجام برمی گردد و نه اروپا مستقل از 

آمریکا تصمیم می گیرد.
بادامچیان با بیان اینکه برجامی باقی نمانده و آنچه مهم است پسابرجام 
است، گفت: آن چیزی که مهم است دولت آینده و مجلس یازدهم است 
و طبیعی است که اگر ملت در انتخابشان هوشیارانه یک مجموعه فعال 
جامع االط��راف، قوی، متخصص و متعهد دارای بینش الهی و هماهنگی 
انتخاب کنند و محور اتحاد این مجموعه والیت و داشتن برنامه های منظم 

باشد، کارها به خوبی پیش خواهد رفت.
بادامچیان با اشاره به ضرورت وحدت نیروهای انقالب ضمن تاکید بر 
اینکه در باالترین سطح در شورای ائتالف همراهی و همفکری کرده ایم، 
گفت: هیچ سهم خواهی در ش��ورای ائتالف وجود ندارد و حتی دوستان 
جبهه پایداری را هم به این نقطه رس��اندیم که در ائتالف تالش کنند و 

هیچکس کسی را تخریب نکند.
در ادامه محمدکاظم انبارلویی در نشست کانون حزب موتلفه اسالمی 
استان تهران ، با بیان اینکه »9 دی« روز شکست دومین نبرد نرم آمریکا 
علیه ایران اس��ت، گفت: آمریکایی ها از ابتدای انقالب سه راهبرد در سه 
الیه در قبال انقالب اسالمی پیش گرفتند که هدف اصلی آنها فروپاشی 
و براندازی اس��ت و گفتند اگر در این مرحله هم نتوانستیم کاری کنیم، 
اخ��الل در نظ��ام و به هم زدن ویترین حکومت دومین راهبرد اس��ت و 
سومین راهبرد هم جلوگیری از پیشرفت و توسعه روز افزون ایران اسالمی 

است.
وی با تاکید بر اینکه ظرف 40 سال گذشته به طور همزمان این سه 
الیه برخورد آمریکا با انق��الب را تجربه کرده ایم، تصریح کرد: آمریکا در 
راس��تای براندازی نظام راهبردش را به این س��مت نشانه رفته بود که به 
سمت عدم مش��روعیت نظام برود بنابراین هر انتخاباتی برگزار می شد، 

تحریم انتخابات و رای را در برنامه خود داشتند.
انبارلوی��ی با بیان اینکه از س��ال ۷6 به بعد راهبرد آنها عوض ش��د و 
حمایت از یک ضلع از رقابت را در دستور کار خودشان قرار دادند، گفت: 
به همین دلیل اولین نبرد نرم آمریکا در س��ال ۷8 کلید خورد و دومین 

پروژه براندازی آنها در سال 88 بود.
وی ضمن اش��اره به اینکه در این سال ها با جریانی روبه رو هستیم که 
خود را اصالح طلب می نامد تصریح کرد: لذا در فهم جریان اصالح طلبی 
و اینکه رقیب ما کیست، خیلی باید دقت کنیم؛ اصالح طلبان تاکنون در 

پاسخ به این پرسش که چه چیزی را می خواهید اصالح کنید؟ پاسخی 
نداده اند؛ ولی در گفتمان و گفتار سیاسی خودشان اصالح دین و سیاست 

جامعه برحسب استانداردهای غربی و لیبرال را پیش می برند.
معاون سیاس��ی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر اینکه سبک حضور 
اصالح طلبان در صحنه »ایستادن در غبار و سکنی گزیدن در ابهام« است، 
گف��ت: این راهبرد ب��ه آنها این توانایی را می دهد ک��ه در داخل و خارج 
کش��ور گستره ای از س��لیقه های گوناگون و از گوگوش تا سروش را پای 
صندوق ه��ای رای بیاورند و چنین صف بندی را در برابر انقالب داش��ته 

باشند.
انبارلویی افزود:  این راهبرد به اصالح طلبان کمک می کند که از منافقین 
تا سلطنت طلبان و بهائیان و کمونیست ها و ضد انقالب و حرام خواران و 
فراری��ان خارج تا مجمع روحانیون مبارز و حزب مش��ارکت و مجاهدین 

انقالب را در بر بگیرند و ما در این 20 سال چنین رقیبی داشته ایم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه دال مرکزی گفتمان اصالح طلبان غرب باوری و 
ترویج ارزش های غربی است و این رابط وصل آنها از داخل به خارج و از 
خارج به داخل است، بیان داشت: آنها با اسالم سیاسی و حکومت دینی 
چالش جدی دارند و از هیچ فرصتی برای شبهه افکنی در مورد مشروعیت 

و کارآمدی حکومت دینی فروگذار نمی کنند.
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: آنها بی شناسنامه هستند 
ولی در وقت مقتضی چندین شناسنامه از جیب خودشان بیرون می آورند 
و یک ترکیب درهم تنیده مس��تحیل درست کرده اند که هرکسی بدون 

مرز، غیر از انقالبیون راستین و متعهدان به والیت در آن قرار می گیرد.
انبارلویی با بیان اینکه می گویند ایران باید به جامعه جهانی بپیوندد، 
مس��ئولیت قبول کن��د و روابطش را با آمریکا ع��ادی کند، تصریح کرد: 
همیش��ه در موضع طلبکاری هس��تند و با آن که خ��ود را اصالح طلب 
می دانند به کمتر از انقالب رضایت نمی دهند و در18 تیر ۷8 و در سال 

88 این مسیر را طی کردند و دنبال براندازی نظام بودند.
وی تاکید کرد: ویترینی درس��ت کرده اند ک��ه از انقالبی ضدانقالب و 
چپگرای لیبرال و اسالم گرای مدرنیسم و پست مدرنیسم و فرصت طلبان و 
وزرای قلدر و روسای جمهور طلبکار و مسئوالن غیر پاسخگو و نمایندگان 

در کسوت اپوزیسیون را زیر این خیمه جمع کرده اند.
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی ضمن اشاره به اینکه ما در انتخابات 
آین��ده با این جماعت که با ترکیب جدیدی روی صحنه می آیند، رقابت 
خواهیم کرد، اظهار داشت: هنر آنها تولید حیرانی است و این هنرشان را 
تقریباً یک هفته مانده به انتخابات رو می کنند و فضا را به قدری آشفته 
می کنند که جمع کثیری در حیرانی به س��ر می برند که ما به چه کسی 

رای دهیم.
انبارلوی��ی با بی��ان اینکه در ای��ن وادی حیرانی و حیرت، ش��روع به 
سربازگیری می کنند و حتی از جریان اصولگرا هم سرباز می گیرند، اظهار 
داش��ت: آنها به صحنه انتخابات می آیند که رای بیاورند و وارد حاکمیت 
ش��وند؛ اما راهبرد آن ها اول خروج از حاکمیت و بعد خروج بر حاکمیت 

است.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۷8 بعد از قضیه تحصن مجلس و آن 8 
ماه س��ال 88 چنین راهبردی نمایان است،  تصریح کرد: اگر رای بیاورند 
این دو راهبرد را دارند و اگر رای نیاورند زیر میز می زنند و می گویند که 

به خیابان ها بریزید.
معاون سیاس��ی ح��زب موتلفه اس��المی ضمن تاکید ب��ر اینکه باید 
تکلیفمان را با این جریان روش��ن کنیم،  گفت: ما باور داریم که پاس��دار 
حقیقی جمهوری اسالمی هستیم و باید نظام را با مردم ساالری سرپا نگه 
داریم و نگذاریم آمریکایی ها دکور و ویترین جمهوریت را در ایران به هم 
بزنند چون در 20 سال اخیر دو سه بار این مسیر را رفته اند و نتوانسته اند.

وی با تاکید بر اینکه نباید رقابت را صفر و یکی کنیم و باید به رای مردم 
احترام بگذاریم، تصریح کرد: باید اخالق رقابت را رعایت کنیم ولو اینکه 
رقیبمان پایبند نباشد و برای رسیدن به پیروزی وحدت و همگرایی را به 

عنوان ضرورت عقلی می دانیم.
انبارلویی ضمن اشاره به اینکه سهم خواهی سم مهلک رسیدن به لیست 
واحد اس��ت و ما را در برابر یک معادله 30 مجهولی قرار می دهد که بعد 
از انتخاب��ات هم نمی توانیم معادل��ه را حل کنیم، تصریح کرد: هرکس با 
پرچم انانیت، نحنانیت و حس خودمردم بینی که ممکن است در بعضی 
از نامزدهای انتخابات دیده شود در ائتالف قدم بگذارد، قطعاً پرچم ائتالف 

را پایین خواهد کشید.
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یک فعال سیاس��ی اصولگرا گفت: تبعیض، ناعدالتی ها و این که مردم 
می بینن��د برخی، کارهای اقتصادی خالف قانون انجام می دهند س��بب 

می شود جامعه دلسرد شود و تصور کند آینده  برایش روشن نیست.
حسن غفوری فرد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که علت 
سیاسی نبودن فضای کشور در آستانه انتخابات چیست؟ اظهار کرد: یکی 
از مش��کالت قانون اس��ت. قانون یک هفته وقت داده است که کاندیداها 
تبلیغ کنند. اگر آنان قبل از موعد شروع به تبلیغات کنند تخلف محسوب 
می ش��ود. مثالً اگر حتی کاندیدایی باش��د که از لحاظ علمی بخواهد در 
تلویزیون صحبتی بکند نیز ممکن اس��ت از سوی قانون به عنوان تبلیغ 

محسوب شود و امکان این کار فراهم نشود.
وی افزود: این درحالی اس��ت که در کشورهایی مثل آمریکا از فردای 
ی��ک دوره انتخابات، تبلیغات و تالش برای انتخابات بعدی در گروه ها و 

احزاب آغاز می شود.
غفوری فرد با بیان این که »رفتار برخی نمایندگان و مسئوالن بر مردم 
اثر سوء گذاشته است«، اظهار کرد: اختالفات طبقاتی و تبعیض اقتصادی 
مردم را ناراحت می کند. مثالً یک استاد دانشگاه ماهی 3 میلیون تومان 
حق��وق می گیرد و بعد می ش��نود که فالن کس 3 ه��زار میلیارد تومان 

اختالس کرده است.
ای��ن فعال سیاس��ی اصولگرا با تاکید بر این که »مش��کالت اقتصادی 

همیش��ه در کشور بوده اما آن چه امروز مردم را ناراضی می کند تبعیض 
است«، تصریح کرد: تبعیض، ناعدالتی ها و این که مردم می بینند برخی 
کارهای اقتصادی خالف قانون انجام می دهند سبب می شود آنان مقداری 

دلسرد شوند و تصور کنند آینده برای شان روشن نیست.
غفوری فرد با تاکید بر این که »تنها کسی که در نظام به مردم روحیه 
می دهد رهبری اس��ت«، اظهار کرد: ایشان همیشه می گویند که آینده 
بهتر است وگرنه رسانه ها از چپ و راست پمپاژ ناراحتی می کنند و مردم 

به جایی می رسند که فکر می کنند حتماً این تحلیل ها درست است.
وی معتقد است: مردم بدبین شده اند و سرمایه اجتماعی ما که اعتماد 
مردم اس��ت کم ش��ده؛ البته آنان نه از کل نظام بلکه از برخی مسئوالن 
دلس��رد ش��ده اند. تصمیمی هم که برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین 
گرفتند و یک شبه قیمت را س��ه برابر کردند، در دنیا بی نظیر بود. مردم 
شب خوابیدند و صبح بیدار شدند و شاهد افزایش قیمت بنزین بودند در 

حالی که چیزی به حقوق آنان اضافه نشده بود.
غفوری فرد ادامه داد: توطئه های دشمنان نیز در این زمینه  تأثیرگذار 
است که سعی می کنند القاء کنند مردم از نظام برگشتند. البته مردم در 
22 بهمن و نظایر آن چنین حرکاتی را پاسخ خواهند داد اما در مجموع 
س��رمایه اصلی ما که مردم هس��تند انگیزه ندارند و دانش��جویان ما نیز 
بی روحیه هستند که اگر چنین بماند آینده مملکت دچار مشکل خواهد 

شد.
وی همچنین اظهار کرد: مردم از ادبیات اصالح طلبان و وعده هایی که 
دادند چندان راضی نیس��تند و برآوردها نشان می دهد قاطبه نمایندگان 

مجلس آینده اصولگرا هستند.
این فعال سیاس��ی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که چطور می توان 
مردم را به حضور در انتخابات و گرم کردن فضای سیاسی کشور تشویق 
کرد، گفت: البته مردم ما همیش��ه نش��ان داده اند که وقتی پای نظام در 
میان باشد حتماً وارد عرصه می شوند. ما بارها دیده ایم که رهبری وقتی 
در آس��تانه انتخابات س��خنرانی کرده اند و مردم را دعوت به حضور پای 
صندوق های رای کردند آنان هم پذیرفته و آمده اند. این دوره نیز منتظریم 
تا رهبری همانطور که خودشان وعده کردند صحبت کنند و مردم نیز به 

دعوت ایشان پاسخ گویند.

حسن غفوری فرد: 

مردم همیشه پای نظام در میان باشد
حتمًا وارد عرصه می شوند

چند روزی است خبرهای عجیب و جالبی از سوی اصالح طلب ها به 
گوش می رسد که تک به تک به نحوی می خواهند صف خود را  از جبهه 
اصالح طلبی جدا کنند و از دولت و مجلس و شورای شهری که خودشان 
روزگاری حامی آن ها بودند اعالم برائت نمایند. این جماعت هرروز رنگ 
عوض می کنند درصورتی که این ها همان کسانی هستند که روزی اعالم 
کردند اگر روحانی رئیس جمهور نشود دیگر باید فاتحه اصالحات را خواند. 
دوباره چه شده است که رنگ به رنگ شده اند، البته حنای این جماعت 

هرچقدر هم که رنگ عوض کنند دیگر برای مردم رنگی ندارند. 
اکن��ون که به زمان انتخابات نزدیک می ش��ویم اصالح طلبان نهایت 
تالش خود را می کنند تا آبروی ازدست رفته خود را بازگردانند و با بازی 
به راه انداخته، اظهار پش��یمانی، تخریب حریف با نشر اکاذیب در فضای 
مجازی، آخرین تیر خود را پرتاب کنند تا ش��اید دوباره بتوانند به عرصه 
قدرت بازگردند. بیشتر که به این موضوع توجه می کنیم به این که می 

گویند بازی قدرت پیچیده است پی می بریم.

حس��ن السجردی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت وگو با 
»رس��الت« دراین باره تاکید کرد: »سیاست و عملکرد افراد باوجدان این 
اس��ت که اگر کوتاهی داشته باش��ند از مردم عذرخواهی می کنند، اما از 
اصل مسئولیت سیاسی اجتماعی آن ها چیزی کم نمی شود و فقط سبب 
آرام��ش مردمی که ب��ه آن ها رای داده اند را فراه��م می کنند اما آثار و 
تبع��ات منفی که از عدم اجرای یا عمل ک��ردن به وعده ها، از بین نمی 
رود، به همین دلیل هم اگر در حال حاضر ش��اهد چنین کاری از س��وی 
اصالح طلبان هستیم به این معنا است که بتوانند فضای سیاسی جامعه 

را تلطیف کنند.«
وی تاکید کرد: »این حرکت می تواند یک حرکت سیاسی، اخالقی و 
اجتماعی باشد شاید بتوانند به مردم بگویند که ما اشتباه کردیم و آماده 
جبران هستیم، اما به هرحال این مردم هستند که بارای خود به آن خطاها 
واکنش درس��ت نشان می دهند و شاید اصالح طلبان با عذرخواهی می 

خواهند آبروی ازدست رفته خود را برگردانند.«

حسن السجردی:

آثار و تبعات منفی عملکرد اصالح طلبان
 با عذرخواهی از بین نمی رود



9
دو شنبه

17 دی 1398 
11  جمادی االولی 1441    

شماره 1094  

 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: هیچ نظارتی از 
سوی مجلس بر عملکرد دولت وجود ندارد و باید گفت در این دوره 

مجلس شورای اسالمی در رأس امور نبوده است. 
فاطمه رهبر عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اس��المی در 
گفت وگو با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری تس��نیم با تأکید بر لزوم 
تغییر و تحول در مجلس شورای اسالمی آینده گفت: وقتی عده ای 
از نمایندگان با یک حرکت سیاس��ی وارد مجلس می ش��وند برخی 
نظارت های حیاتی انجام نمی شود، چرا که برخی منافع جناحی در 

اولویت قرار می گیرد.
رهبر با بی��ان اینکه پیش از این نمایندگان برای ورود به مجلس 
از فیلترهای مش��خصی عبور می کردند، گفت: در دوره های گذشته 
برای کارآمدی نمایندگان مجلس ش��اخص هایی مشخص شده بود 
اما متأسفانه در دوره فعلی تعدادی از نمایندگان که در قالب لیستی 

خاص وارد مجلس شدند، شایستگی و کارآمدی الزم را نداشتند.
عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با تصریح به اینکه 
ورود برخی افراد بدون س��ابقه اجرای��ی و فعالیت علمی و عملی در 
مرکز قانونگذاری یکی از دالیل ضعف مجلس است خاطرنشان کرد: 
مجلِس عصاره ی ملت، جایگاه افرادی چون شهید مدرس و در رأس 
امور اس��ت، اما متأسفانه برخی نمایندگان مجلس به همه چیز فکر 

می کنند جز مسئله قانونگذاری و نظارت.
فاطمه رهبر همچنین عدم توجه به برنامه توسعه ششم در مجلس 
را نمونه ضعف در قانونگذاری دانست و اظهار داشت: افزایش پلکانی 
قیمت حامل های انرژی یکی از برنامه های شش��م توس��عه است که 
طبق این برنامه قیمت بنزین باید به صورت پلکانی و طی 5 سال از 
ابتدای برنامه تا انتهای آن افزایش می یافت که عملی نشد و اجرای 

طرح افزایش بنزین در آبان امس��ال با یک بی تدبیری از س��مت دولت و 
مجلس دهم انجام شد.

وی ادامه داد: این اتفاقات نشان می دهد هیچ نظارتی از سوی مجلس 
ب��ر عملکرد دولت وجود ندارد و باید گفت در این دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی در رأس امور نبوده و قطعاً عملکرد خود نمایندگان اس��ت که 

جایگاه مجلس را تقویت می کند.
عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی در پایان با توجه برخی 
اظهار نظرها از سوی اعضای دولت علیه نامزدهای انتخاباتی گفت: مقام 
معظم رهبری بارها بر بی طرفی مجریان انتخابات تأکید کرده اند، اکنون 
هم این بی طرفی مجری انتخابات باید اجرایی شود و قطعاً مردم نیز همین 

انتظار را دارند.
همچنین فاطمه رهبر عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرامون عملکرد دوره دهم 
مجلس شورای اس��المی گفت: در حوزه انتخابیه تهران و کالنشهر ها به 
علت وس��عت، مردم شناخت کافی نس��بت به نامزدها ندارند و به همین 
خاطر به لیس��ت های احزاب اعتماد می کنند. نامزدهای لیست امید در 
جامعه سیاسی ناشناخته و اغلب فاقد عملکرد اجتماعی و سیاسی بودند.

وی افزود: رئیس مجلس در نشست خبری اعالم کردند، من از بیست 
روز پی��ش به نمایندگان پیرام��ون گرانی بنزین اط��الع داده بودم ولی 
نمایندگان این موضوع را تکذیب کردند. این نشان می دهد که نمایندگان 
نهای��ت تالش خود را برای خدمت به مردم و حل مش��کالت اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی بکار نگرفته اند. بعضی از نمایندگان به بجای آنکه در 
بین مردم حاضر شوند و کشور را به سمت امنیت ببرند به اتفاقات اخیر 

گرانی بنزین دامن می زنند و آب در آسیب دشمن می ریختند.
رهبر پیرامون اولویت های دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: با توجه به پسرفت عملکرد نمایندگان مجلس دهم و دولت روحانی، 
رئیس جمهور و نمایندگان آینده، کار سختی را در پیش دارند و مشکالت 

معیشتی و اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد.
وی در پای��ان افزود: بعضی از نمایندگان فعل��ی در انتخابات مجلس 
یازدهم ثبت نام نکردند و دالیلی را مطرح نمودند که به نظر بنده فرافکنی 

است و نمی توانند از عملکردشان در اذهان عمومی دفاع کنند.

فاطمه رهبر:

کار رئیس جمهور بعد از روحانی سخت است

اخبار کوتاه از فعالیت های حزب

 حزب موتلفه اسالمی با همراهی شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی و سایر نیروها و تشکل های در خط اصولگرایی در هفته گذشته 
در جلسات این شورا شرکت فعال داشت.

جامعه روحانیت مبارز پنج شنبه گذشته جلسه ای تشکیل داد و حزب موتلفه اسالمی و نمایندگان تشکل های دیگر از جامعه روحانیت 
مبارز خواستند برای رسیدن به فهرست واحد، داوری نهایی را بر عهده بگیرد.

فعالیت  و  اجرایی  سابقه  بدون  افراد  برخی  ورود 
دالیل  از  یکی  قانونگذاری  مرکز  در  عملی  و  علمی 
جایگاه  ملت،  عصاره ی  مجلِس  است.  مجلس  ضعف 
افرادی چون شهید مدرس و در رأس امور است، اما 
فکر  چیز  همه  به  مجلس  نمایندگان  برخی  متأسفانه 

می کنند جز مسئله قانونگذاری و نظارت
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه  موافقان 
FATF مسئولیت آن را هم بپذیرند، گفت: ما از پیمان های قبلی خیری 

ندیدیم که امروز به FATF بپیوندیم.
به گزارش شفقنا، الله افتخاری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، با اش��اره به موضوع FATF اظهار داشت: تاکنون 

در  بودیم  ش��اهد 
به  پیوستن  زمان 
ها،  کنوانس��یون 
متولی ام��ر و آن 
کسی که کشورها 
را وادار به عضویت 
کنوانس��یون  در 
ک��رد،  م��ی  ه��ا 
خودش  معم��وال 
به آن کنوانسیون 
پیوس��ت.  نم��ی 
می  حقیق��ت  در 

خواهد ابزار اعمال قدرت خودش را داشته باشد نه اینکه ابزار شفاف سازی 
شود.

وی ادامه داد: معموال آن کسی که برای عضویت کشورها به کنوانسیون 
ها، به آنها فش��ار وارد می کند، یا خودش عضویت در آن را نمی پذیرند 
و یا اینکه اگر عضو آن کنوانس��یون باش��ند، از آن خارج می شوند و این 

خاصیت آنهاست.
نماینده دوره هش��تم مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه موافقان 
FATF مسئولیت آن را هم بپذیرند، تصریح کرد: برجام مصداق بارز این 

موضوع اس��ت؛ چراکه نه تنها خاصیت نداشت بلکه ما در آن یکسری از 
چیزها را از دست دادیم و در نهایت اولین کسی که از آن خارج شد، همان 
طرف قرارداد بود. یعنی در حقیقت داستان ابوموسی اشعری و عمروعاص 

در جریان حکمیت ایجاد شد و دوباره خود را در این ماجرا نشان داد.
وی بیان کرد: ما از پیمان های قبلی خیری ندیدیم که به این کنوانسیون 
و  بپیوندی��م 
برنامه بگذاریم. 
باید از دیدگاه 
ن  گا خب��ر
در ای��ن ام��ر 
استفاده کنیم 
و از عضوی��ت 
یکس��ری  در 
نامه  پیمان  از 
بی��ن  ه��ای 
ک��ه  الملل��ی 
هیچ خاصیتی 

ندارد و منشأ آن هم مشخص است، بپرهیزیم.
افتخاری اظهار داش��ت: موضوع FATF، یک مؤسس��ه خودساخته 
بوده که معلوم نیس��ت به کجا وصل است و اگر هم به جایی وصل باشد، 
نخ نامرئی آن به س��مت اس��تکبار است و به جای خودساخته بهتر است 
بگوییم استکبارساخته اس��ت. در هر دو حالت برای ما منفی بوده و نیاز 
و ضرورتی نیس��ت که به آن بپیوندیم. بهتر است که این موضوع برعهده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذاریم تا موضوع را بررسی و در نهایت 

رأی نهایی را  اعالم کنند.

الله افتخاری: 

FATF استکبارساخته است

عضو حزب موتلفه اسالمی با 
بیان اینکه احیای ارزش پول ملی 
باید یکی از اولویت های مجلس 
یازدهم باش��د گفت: نمی شود 
مردم با نرخ بین المللی و دالری 
هزینه کنند اما درآمدهایش��ان 

ریالی باشد.
اس��تاد  اس��کندری  صال��ح 
دانشگاه در گفت  وگو با خبرنگار 
سیاس��ی خبرگ��زاری ف��ارس، 
ب��ا بیان اینکه فص��ل انتخابات، 
فصل بهار مردم س��االری دینی 

است، گفت: فصل بهار جمهوری 
اسالمی فصل رویش های تازه در جهت جوان 

سازی و کارآمد سازی نظام است. 
این استاد دانشگاه با اشاره به بیانیه گام دوم 
مقام معظم رهبری افزود: این بیانیه مولد یک 
پویش مدنی برای نوس��ازی نظام سیاسی شده 

است .
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران جوان 
است و انتظار عمومی هم این است که در چله 
دوم انقالب اسالمی نظام هم دچار فرسودگی و 
کهولت نباش��د، گفت: راه یابی انقالبیون جوان 

به مجلس یازدهم نتیجه این پویش مدنی برای 
نوسازی نظام سیاسی و حل مشکالتی است که 

گریبان گیر مردم است.
این استاد دانشگاه یکی از اولویت های پیش 
روی مجل��س یازده��م را احی��ای ارزش پول 
ملی و متعادل س��ازی درآمده��ا و هزینه های 
مردم دانس��ت و تصریح کرد: نمی شود مردم با 
نرخ ه��ای بین المللی و دالری هزینه کنند ولی 

درآمدهایشان ریالی باشد.
وی افزود: چگونه کارمندی که 15 درصد در 
سال آتی حقوقش افزایش پیدا می کند می تواند 

پاس��خگوی ت��ورم 40 درصدی 
باشد و مقابل خانواده اش شرمنده 

نشود؟
اس��کندری یک��ی دیگ��ر از 
اولوی��ت های مجل��س یازدهم 
را اش��تغال زایی با تکیه بر فعال 
س��ازی ظرفیت ه��ای داخلی و 
همچنین اشتغال زایی در خارج 
از کشور از طریق صدور خدمات 
فنی، مهندس��ی و پزش��کی بر 
ش��مرد و گفت: حداقل در چند 
کش��ور همس��ایه نظیر سوریه، 
عراق، افغانس��تان، ترکمنس��تان، 
آذربایجان، تاجیکس��تان و ... می توان چند صد 

هزار شغل برای جوانان کشورمان ایجاد کرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصالحات 
اساس��ی در نظام سالمت کشور گفت: مجلس 
یازدهم در حوزه توسعه بیمه های درمانی، تغییر 
شیوه های آموزش��ی پزشکی و توسعه پزشک 
خانواده با تکیه بر سیاس��ت های کلی سالمت 
ابالغی از جانب مقام معظم رهبری گفت: باید 
کاری کرد که بیماران و خانواده های آنها به جز 

رنج بیماری مشکل مضاعفی نداشته باشند.

صالح اسکندری :

متعادل سازی درآمدها و هزینه های مردم
 از اولویت های مجلس یازدهم باشد
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: عده ای سیاستمداران غرب زده به دنبال 
القای این هس��تند که اگر عضو کنوانس��یون 
FATF نپیوندیم، سفر مردم کوچکتر خواهد 

شد، در حالی که اینچنین نیست. 
محمد کرمی راد نماینده دوره هشتم مجلس 
ش��ورای اس��المی، در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
گروه سیاس��ی خبرگزاری فارس، با اش��اره به 
موضوع FATF، اظهار داش��ت: پیوس��تن به 
ای��ن گونه معاهدات بین المللی، مس��ئولیت ها 
و محدودیت ه��ای ویژه و خ��اص را برای ما در 
چارچوب آنچه طراحان شان در نظر گرفته اند، به 
وجود خواهد آورد و پیوستن به این کنوانسیون 

مشکالت عدیده ای را برای ما ایجاد می کند.
وی افزود:ب��ا توجه ب��ه رویکردهای انقالب 
اس��المی از ابتدا، مواضع حض��رت امام راحل، 
بنیانگذار جمهوری اس��المی  پس از ایش��ان 
مقام معظم رهبری که بارها به کینه ورزی های 

آمریکا و اروپا اشاره کرده اند، طبیعتا این عناد، 
دش��منی و کینه ورزی آمریکا و اروپا نسبت به 
آنچه که در گذشته منافع خودشان را در ایران و 
منطقه از دست دادند، بیکار ننشستند و همواره 
طراحی ه��ای مختلفی را ب��رای محدود کردن 
انقالب یا براندازی انجام دادند و از هیچ تالشی 

دریغ نکردند.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: دشمنان نظام جمهوری اسالمی 
از ه��ر فرصتی برای دش��منی با ما اس��تفاده 
کردند چه در دوران هشت سال دفاع مقدس، 
برانداختن هواپیمای مسافربری و سایر مواردی 
که به ناحق تحریم هایی علیه ما به وجود آوردند 
تا در بخش درمان و دیگر موارد با مش��کالتی 

روبرو شویم. 
وی بی��ان ک��رد: مقام معظ��م رهبری طی 
س��ال های گذش��ته، هر س��ال را ب��ا توجه به 

شناخت و تدبیری که داشتند، حول موضوعات 
و محورهای اقتصادی نامگذاری کردند و امسال 
هم عنوان س��ال را به عنوان تولید ملی مطرح 
کردند. این امر نش��انگر این است که مسئوالن 
و دس��ت اندراکان دولت، مجلس و قوه قضائیه 
باید دست به دست هم دهند و قطعا می توانند 
در مقابل توطئه ها و نقش��ه های غرب و آمریکا 
ب��ه خوبی بایس��تند؛ ما می توانی��م از پس این 

مشکالت بربیایم.
کرمی راد اظهار داش��ت:  البته تحوالت نظام 
بین الملل به س��رعت ش��کل گرف��ت و پس از 
فروپاشی شوری سابق،  آمریکا مدعی یکه تازی 
در بحث دهکده جهانی و نظم نوین جهانی شد، 
اما آیا آمریکا می تواند موفق باش��د؟ و در داخل 
دچار مشکالت عدیده ای نیست؟ طبیعی است 
که آمریکا نمی تواند موفق باشد و با مشکالت 

عدیده ای در داخل روبروست.
وی ادامه داد: می ش��ود با هم پیمانانی که هم 
به لح��اظ قطب اقتصادی جهان همچون چین، 

هندوستان، روسیه و یا کش��ورهای دیگری که 
در حال توسعه هستند همچون ترکیه و دیگران 
ائتالف هایی برای شکس��تن طرح های آمریکا و 
غرب پی��اده کرد و در موضوعات و ابعاد مختلف 
تجاری اقتصادی تبادالت ارزی برنامه هایی داشت.

وی با اشاره به راه هایی که ممکن است فشار 
آمریکا در موضوع FATF را کاهش دهد، ادامه 
داد: موضوع تهاتر در  معامالت و مبادالت ارزی 
ب��رای خارج ک��ردن دالر از گردونه مبادالت از 
جمله مورادی اس��ت که می توان در این مسیر 

حرکت کرد. 
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی 
تصری��ح کرد: ای��ران در موضوع هس��ته ای در 
مقطع��ی معاه��ده NPT را امضا ک��رد و آنها 
نگذاشتند ما در موضوعات هسته ای صلح آمیز، 
به دس��تاوردهایی که حق هر کش��وری است، 
برسیم و فشارهای سنگینی گذاشتند. در نهایت 

اینکه بعد از س��الها مذاک��ره آمریکا یک طرفه 
خارج ش��د و براس��اس پارامترهایی که از قبل 

طراحی کرده بودند، همچنان فشار وارد آورد.
وی ادامه داد:  ایران البته این گونه نیست که 
دست و پا بسته باشد، چرا که می تواند در رابطه 
با FATF محکم بایستند. همچنین از مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام خبر دارم که محکم 
ایس��تادند و در موضع ح��ق و انقالبی و قانونی 

ایستادگی کردند.
کرمی راد اظهار داش��ت:  اگر ع��ده ای اهالی 
سیاس��تمداران غرب زده به دنبال این هستند 
ک��ه اگر ما به کنوانس��یون FATF نپیوندیم، 
دیگ��ر آخر عمر م��ا خواهد ب��ود و مرگ مان 
خواه��د رس��ید و در نهایت مردم سفره ش��ان 
کوچکتر می ش��ود. این حرف ها درست نیست 
و باید یقین بدانیم همانطور که تحریم ها را دور 
زده ایم و تحریم ها نتوانسته اند بعد از چهل سال 
اثر خود را بگذارد، همچنان می توان این مسیر 

را ادامه داد.

این نماینده س��ابق مجلس ادامه داد: حتی 
بخش اعظمی از تئوریسین ها و شخصیت هایی 
که در اندیشکده های آمریکا و نظریه پردازان شان 
اعتراف کرده اند که تحریم ها نتوانس��ته اند اثر 
بگذارند، مگر اینکه از داخل به آنها کدهایی داده 
شود که متأس��فانه گاهی این کدها از دستگاه 
اجرایی و سیاس��ت  خارجی ما داده شده و آنها 
بیشتر تحریک شدند و برنامه های شان را پیاده 

کردند.
ای��ن نماینده مجلس در پایان خاطرنش��ان 
کرد: اگر به این موارد با دید کارشناس��ی دقیق 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام و مجلس 
شورای اس��المی با بکارگیری عقالنیت و افکار 
منجسمی که از متخصصان در این مقوله است، 
نگاه ش��ود، قطعا بدانید به نفع انقالب، محور و 
جریان انقالب اسالمی خواهد شد و آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.

محمد کرمی راد :

FATF  برای کشور مشکلزا است
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ما ش��هید زیاد داری��م -در بین 
سرداران هم ش��هید داریم، در بین 
آحاد معمولی هم ش��هید داریم- اّما 
ش��هیدی که به دست خبیث ترین 
انسانهای عالم یعنی خود آمریکایی ها 
به شهادت برسد و آنها افتخار کنند 
که او را توانستند شهید کنند، چنین 
شهیدی غیر از حاج قاسم من کس 
دیگ��ری را ی��ادم نمی آید؛ جهادش 
جه��اد بزرگ��ی بود، خ��دای متعال 
شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار 
داد؛ ان شاءاهلل امیدواریم که خداوند 
درجاتش را عال��ی کند و آن نعمت 
عظیمی که شامل حال او شد، بر او 
گوارا باشد که حّقش بود و شایسته ِی 
این نعمت بزرگ بود. واقعاً اگر حاج 
قاس��م در رختخواب میم��رد، یا در 
تصادف میمرد، یا با این ناخوشی ها 
میم��رد -]چون[ اواخر، س��ینه اش 
ناراحت بود، ش��یمیایی بود، مشکل 
بود- آدم غّصه اش میشد؛ حاج قاسم 
باید همین جور به شهادت میرسید. 

البّته برای ما خیلی سخت است.
  امام خامنه ای   98/10/13

ور
م ن

کال

انتقام سختپنجره آخر

نظام سلیمانی پرور
َ َعلَیِه  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن  ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللهَّ

لوا تَبدیاًل. یَنَتِظر َوما بَدهَّ
شهادت مالک اشتر پیروز امام خامنه ای شهید قاسم سلیمانی، آغازی جدید برای 
فتوحات جدید انقالب الهی اس��الم اس��ت. سلیمانی سالها منتظر شهادت بود و آمریکایی ها هم رد او را داشتند. خدا 
می داند چرایی این شهادت، این شخصیت جهان اسالم، دراین شرایط و موقعیت، چه سر نوشتی را برای دشمنان اسالم، 
آمریکایی ها  و صهیونیستها رقم خواهد زد. خدا می داند خون سلیمانی چه پیروزی ها و برکتها را به دنبال خواهد داشت. 
در اینکه قلب امام زمان)عج( و قلب امام خامنه ای از فقدان مالک اشتر ما محزون است ومیلیونها انسان در سراسر کره 

زمین محزون هستند، تردیدی نیست، باید دید درجبهه کفر والحاد، چه غوغایی است و منتظر آثار آن بود.
معموال دراتاق جنگ دشمن هم بیشترین تدبیر را برای یک تصمیم مهم به کار می گیرند ولی مثل خورشید عیان 
است احمقانه ترین تصمیم آمریکا و صهیونیسم جهانی، شهادت سردار سلیمانی در این موقعیت بود. نکته مهم این 
بمب خبری ، این است که فرمانده عالی بسیج مردمی عراق هم همراه ایشان به شهادت می رسند و درست هنگام قیام 
مردم عراق و اهتمام به بستن النه جاسوسی آمریکا در بغداد، این تصمیم یک انتقام کوراست که آغازی برای پایان 
حضور آمریکا در منطقه و استحکام پیوند دوملت ایران وعراق است.خداوند سایه آقا را بر سر جهان اسالم نگه دارد، از 
این مصیبت ها در دوران انقالب ما زیاد بوده، آن روزی که در بحران های بسیار سخت مهمترین عنصر تعیین کننده و 
اثرگذار جنگ، شهید چمران را از ما گرفتند ویا آن روز که ۷2تن از حزب جمهوری اسالمی وبهشتی معادل یک ملت 
و رجایی و باهنر را از ما گرفتند همه نگاه عالم به امام خمینی )ره(بود که چون کوه استوار با نفس مسیحایی خود دنیا 
و دو ابر قدرت روز را به حیرت و تعجب واداشت. امروزهم  تدابیر خلف صالح او سردمداران استکبار را خسته کرده و  
به زانو در آورده و در بسیاری از عرصه های فکری ،سیاسی و نظامی به عقب رانده است.مردم ما حتما دراین مصیبت 
عظیم  صبور خواهند بود. انتقام الهی، به دست توانای مجاهدان اسالم در پیش خواهد بود البته انتقام اصلی قبل از شهادت 
سلیمانی شکست های پیاپی بوده که یکی پس از دیگری برجبهه کفروالحاد وارد شد.اگرچه ویژگی های شخصیت معنوی 
، نظامی و سیاسی سردار سلیمانی منحصر بفرد بود ولی سلیمانی های فراوانی در انقالب اسالمی تربیت شده اند و راه 
او را با اقتدار و تدبیر و قو ت ادامه خواهند داد. باید دانست قرار است این انقالب قله های جهان را فتح کند وکاخهای 
ستم را فرو ر یزد و ملت های در بند را آزاد کند و  بدیهی است در این راه باید خون عزیزترین مجاهدان را تقدیم کند.

تا این مقطع شهید سلیمانی پیروزوسر افراز ماموریت الهی خود را  به درستی انجام داد حاال هم سردار سرافراز قاآنی 
این پرچم را به دست  گرفته و راه پیموده شده را تا صبح  ظفر ادامه خواهد داد. تفاوت زمان ما با زمان حضرت علی)ع( 

این است که علی زمان ما هزاران مالک اشتر به خط شده را برای نبردهای بی امان دراختیاردارد.

نصرعزیزی

عضو شورای مرکز ی


