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وتاریخ��ی  تدریج��ی  س��یر 
حاکمیت اقتصاد نفتی در کش��ور 
ما بس��یار دردناک وغمناک است. 
این سرنوش��ت غمبار ابتدا توسط 
استعمار پیرومکار انگلیس آغاز ودرادامه توسط امریکا وسایر همپیمانان 
اروپایی، با دس��ت نش��اندگی کارگزاران مزدور وابسته داخلی تا پیروزی 
انقاب اس��امی ادامه یافت. علیرغم اراده نظ��ام ما، به چند دلیل هنوز 

رهایی مناسب وکامل ازاقتصاد نفتی بوجود نیامد.
 عدم نظارت از سوی نهادهای نظارتی

دلیل اول تحریم ها وفشارهای بین المللی، دلیل دوم گرایش آمیخته با 
نگاه لیبرالیستی وسوسیالیست زده وغربزدگی پنهان کارگزاران مسئول ، 
دلیل سوم عدم اهتمام الزم به اجرای سیاست های اباغی رهبری، برنامه 
های میان مدت وکوتاه مدت وبه طور اخص عدم اجرای صحیح و مناسب 
قانون اساسی. دلیل چهارم، اقتصاد دولتی و وجود نظام رانتی ورخنه فساد 

وعدم نظارت الزم ازسوی مجلس وسایر نهادهای نظارتی. 
ب��رای رهای��ی از اقتص��اد نفتی 
راهکارهای زیادی همواره مطرح بوده 
وبا وجود نقاط ق��وت وضعف آنهابه 
بخش��ی ترکیبی ویا تکمیلی از این 

راهکارها اشاره می شود.
اهتمام واراده بخش های مسئول 
به اجرای آنچه ک��ه تاکنون تدوین، 
تصویب وب��رای اجرا اب��اغ گردید. 
س��وابق نش��ان می ده��د برنامه ها 
وقوانین مص��وب، برای اقتصاد بدون 
نفت ع��اوه بر کلی��ات ، به تفصیل 

اهداف کمی وکیفی وزمان بندی ومسؤلیت اجرا نیز مشخص گردید ولی 
مشکل اساسی عدم اقدام وعمل و بدتراز آن عدم نظارت وبررسی قانونی 

بوده است. 
 کلیدی ترین جایگزین نفت

مهمترین واساس��ی ترین وکلیدی ترین جایگزی��ن نفت، تولید کاال 
وخدمات وبه تبع آن، ایجاد درآمد می باش��د. درآمد یا از پول داخلی ویا 
از تحصیل ارز خارجی به دس��ت می آی��د. درقوانین مصوب کوتاه مدت 
ومیان مدت گذشته، ردیف هایی برای حصول درآمد وهمچنین صادرات 
محصوالت غیرنفتی ویا فرآورده های نفتی  برای دس��تگاه های مسئول، 
تعیین تکلیف گردید. عاوه براین پیش بینی گرذید باچه س��ازوکارها و 
روش های��ی درازاء معادل هرواحد درآمد داخلی ویا صادراتی، چه میزان 

فروش نفت کاهش وعدم وابستگی به نفت عملی گردد. 
آیا دستگاههای مسئول نظارتی در هردوقوه مقننه وقضاییه به وظایف 
خود عمل نمودند؟ تاکنون کدام مسئول عالی به میز محاکمه کشانده شده 
وبابت قصور ویا تقصیر خود و بازی با سرنوشت یک ملت، محاکمه گردید؟ 
نکته مهمتر اینکه برای رسیدن به تولید مطلوب وحرکت چرخ صنعت 
وتکام��ل زنجیره ای فرایند تولید بخش کش��اورزی وحتی خدمات فنی 
ومهندسی، حداقل بیست مسیر کلی وتجربه شده جهانی درفضای کسب 
وکار وجود دارد که فراهم س��ازی، بستر سازی، مهیاسازی، ایجاد، اصاح، 
رفع موانع، حمایت، پشتیبانی وگره گشایی ازهرکدام از پله های زنجیره ای 
وابسته فضای کسب وکار، مسیر تولید را آسان وآماده می سازد. آیا وزرایی 
که دراین نظام مسئولیت مستقیم درایجاد فضای مناسب کسب وکار داشته 
اند و از این مناصب کیسه های میلیاردی از فرصت های بیت المال پرنموده 
اند، یک بار به دادگاه عدالت فراخوانده ش��ده اند؟ اگر چنین محاکمه ایی 

صورت می گرفت، سالها پیش کشور ما از بیماری نفتی رها می گردید. 
نظ��ام بانکی ضمن توجه ب��ه مزایای جانبی خود، مان��ع بزرگی برای 
اس��تقال اقتصادی واقتصاد نفتی می باشد. خروجی این نظام خلق پول 
بدون پش��توانه، تورم روز افزون، تجمیع سرمایه ها وپس اندازهای خرد 
مردم، ایجاد مانع بر سرراه تولید، رانت وفساد، خلق نوکیسه ها وسرمایه 
داران خلق الس��اعه، ایجاد طبقه اشرافی ، خیانت درامانات مردم، هدایت 
مستقیم وغیر مستقیم به کیسه نفتی وابستگی هرچه بیشتر به اقتصاد 

نفتی بوده اس��ت. البته نباید خدمات مفید بخشی از کارگزاران بانکی را 
نادیده گرفت ولی وقتی اس��اس ساختاری ،سیاسی ،هدف گذاری ،جهت 
گیری وراهبرد های نظام بانکی نادرس��ت ونامتناس��ب باشد ،دولت هم 
درقبال این نظام منفعل، بی برنامه، بی اراده وبدون ارزیابی باش��د بدیهی 
است دولت ها یکی پس از دیگری تحفه کیسه های نفتی را خالی یا پر، 

تحویل دولت بعدی می دهند. 
مصیبت این است که دستگاه بوروکراسی عریض و طویل نفتی با بیش 
از یک قرن سابقه یا مستقیم در خدمت استعمار بوده ویا در دوران انقاب، 
غیر مستقیم این رشته های آلوده وابستگی را حفظ نمود. البته آنچه که 
درخصوص اقدام ارزش��مند ودارای ارزش صادراتی در مجموعه فرآورده 
های نفتی وصادرات تاثیر گذار آن انجام گرفت، بخشی از اراده نیروهای 
انقابی برای بهره وری باالی نفتی بوده و در کاهش وابستگی به اقتصاد 

نفتی تاثیر مثبت وباال داشته است. 
تنوع تولید، تن��وع اقلیمی، ظرفیت های فعال گردیده وفعال نش��ده، 
تجربه تاریخ��ی وفرهنگ متنوع تولید، قدمت تاریخی تجارت وبازرگانی 
ایرانی��ان، نقش جهانی ب��ازار ایران، 
اس��تعداد باالی ایران��ی، آمیختگی 
فرهنگ دین��ی با فرهنگ موضوعی 
کسب وکار، تجربه ارتباطی تاریخی 
ایرانیان دربازارهای جهانی، موقعیت 
جغرافیایی ایران درچهارراه ارتباطی 
بین الملل��ی، تولید عل��م وفناوری 
س��نتی ایرانی��ان، واز هم��ه مهمتر 
رس��الت جهانی که خدای متعال از 
طریق انقاب اس��امی به این ملت 
برای عرضه به بشریت ارزانی داشته، 
جملگی ظرفیت های بی شمار وقابل محاسبه برای درخشش اقتصا د این 
کشور است که نفت را برای استفاده بهتر ومطلوب تری کنار گذارده واز 
طرق ابزار علم ، فناوری ، ایجاد وس��ازماندهی ش��رکت های دانش بنیان، 

مسیر اقتصاد بدون نفت را با سرعت وشدت بیشتر طی نماید. 
باید مجلس شورای اسامی ومجموعه دولت درزمان کوتاه و با استفاده 
از قوانین مصوب گذش��ته وتجربه طی شده واصاح ضروری متناسب با 
شرایط ومقتضیات زمان وباعلم به محدودیت های تحریمی وکار شکنی 
های بین المللی وتجربه دور زدن تحریم ها، راه اقتصاد بدون نفت را هرچه 

زودتر ودرقالب بازه زمانی مشخص طی نماید.
 راهکار مهم

بنابراین با بازنگری درکوتاهی ها وقصور وتقصیر های گذشته با مسئولیت 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وهمکاری ونظارت مجلس ومشارکت سایر 
نهادهای مسئول وتعیین وظیفه برای بخش خصوصی ونهادهای مردمی، 
بسته ای از اقدامات وبرنامه ها و فعالیتها برای رهایی از اقتصاد نفتی تهیه، 
زمان بندی وعملیاتی گردد. دراین بسته یا برنامه باید به ترکیبی از مولفه 

های زیربا ماحظات الزم اهتمام واقدام نمود.
تقویت صادرات غیر نفتی با ساز کارهای نهادینه شده قانونی ومدیریت، 
اصاح نظام مالیاتی وعدالت مالیاتی، مسدودس��ازی راههای فرارمالیاتی، 
مشوقهای تولیدی وصادراتی، سامانه شفاف سازی، مبارزه با فساد نهادینه 
شده، اصاح نظام ارزی، تجدید نظر در فضای کسب وکار، خصوصی سازی 
واقعی، انحال بس��یاری از ش��رکت های دولتی غیرضرور وزیان ده، خارج 
سازی زمین ومسکن از فعالیت های سوداگرانه، کاهش حجم دولت در بازه 
زمانی مش��خص، حذف واردات غیرضرور، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، 
اص��اح نظام بانکی، مدیریت اصاح الگوی مصرف، اهتمام همه جانبه به 
تقویت س��رمایه اجتماعی وسبک زندگی ایرانی اسامی، تقویت ارتباط با 
بازارهای هدف منطقه ای، ایجاد سازوکارتهاتری وپیمانهای ارزی منطقه 
ای، تمرک��ز روی صادرات خدمات فنی مهندس��ی، تمرکز روی توس��عه 
کمی وکیفی استاندارد س��ازی وارتقاء بهره وری هدفمند، اجراي بخشها 
وظرفیتهای اقتصادی فعال نشده قانون اساسی، کوچک سازی حجم دولت 
واصاح هزینه های دولتی و تقویت فرهنگ جهادی مجموعه ای از اقدامات 
وجهت گیری های ترکیبی  ملی ومکمل برای رهایی از اقتصاد نفتی است. 

رهایی از اقتصاد نفتی
سرمقاله

نصر عزیزی
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دبیرکل حزب مؤتلفه اس��امی گفت: س��ه 
دولت انگلیس، فرانسه و آلمان، امتحان خوبی 
در برجام و روابط با ایران نداده اند. آنها استقال 
کش��ورهای خود را نیز در پ��ای ترامپ قربانی 
کرده اند. هرگاه آنها به عنوان یک دولت مستقل 
و حافظ منافع ملت خودشان ظاهر شدند، می 

توان مواضع آنها را مورد بررسی قرار داد.
 یوم اهلل ملت های منطقه 

به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اسامی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب اظهار داشت: قطعا تشییع باشکوه 
شهید سلیمانی و شهید المهندس و یارانشان 
یک یوم اهلل در تاریخ ملت ما و ملت های منطقه 
است. انهدام پایگاه نظامی عین االسد و بازتاب 
های س��نگین آن در جهان، یک ی��وم اهلل در 
تاریخ مبارزات رهایی بخش ملت ها با آمریکای 
جهان خوار است. همچنین برگزاری نماز جمعه 
هفته گذشته و ایراد خطبه های تاریخی مقام 
معظم رهبری نیز یک یوم اهلل در تاریخ ایران و 
جهان خواهد بود. ان شاءاهلل شکرگذار این ایام 

اهلل باشیم.
 هل من مبارز طلبیدن

وی با تاکید بر اینکه تحلیل دقیق س��خنان 
رهبری در نماز جمع��ه یک وظیفه و عمل به 
آنها، تکلیف همگان است، اظهار داشت: تجلیل 
ایش��ان از ملت بزرگ ای��ران که در برابر قدرت 
عظیم نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی آمریکا و غرب پس از ۴۰ سال نبرد بی 
امان، محکم و استوار ایستاده و »هل من مبارز« 

می طلبد واقعیتی است که استمرار دارد.
بادامچیان تأکید ک��رد: محصول دو خطبه 
رهب��ری بوی��ژه خطب��ه عربی، بی��ان واقعیت 
آشکار دولت های آمریکا و اروپا برای ملت های 

مس��لمان بود و بافاصله از س��وی رسانه های 
جهان موضوع��ات آن مورد توجه قرار گرفت و 

واژه » ترامپ دلقک « را مطرح کردند.
 پاسخ به سوال مردم جهان

وی افزود: اکنون حکام کاخ س��فید در نگاه 
مردم جهان به عنوان سردمداران تروریسم در 
جهان مطرح هستند و ترامپ اعتراف کرده که 
او فرمان ترور فرمانده ارش��د نظامی یک کشور 
را در حالی که مهمان کشور دیگری بوده، داده 
است. مردم جهان پاس��خ سئوالی که در ذهن 
داشتند را دانس��تند که » تروریسم چیست و 

تروریسم کیست؟«.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی با بیان اینکه 
اکن��ون م��ردم جه��ان آدرس درس��تی از این 

مفهوم در ذهن خود دارند، تصریح کرد: چرا که 
می بینند ۸۰ میلیون ایرانی در بدرقه ش��هید 
سلیمانی فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و ملت 
های منطقه از او تجلیل کردند و رییس جمهور 
آمریکا این فرمانده ضد تروریسم را شهید کرده 
و ایران باید در شورای امنیت و مجامع حقوقی 

جهان، جنایات ترامپ را پیگیری کند.
 چشم انداز منطقه

بادامچیان با ترسیم چشم انداز آینده منطقه 

گفت: منطقه چش��م ان��داز روش��نی دارد که 
ان ش��اءاهلل نیروی منطقه بدون سلطه آمریکا 
خواهد بود و ملت های مس��لمان با چشم باز و 
امیدبخش، تحوالت سیاسی و نظامی را در غرب 

آسیا دنبال خواهند کرد.
 مکتب شهید سلیمانی

دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��امی در ادامه با 
تجلیل از ش��خصیت سردار س��لیمانی و ابعاد 
وجودی به ویژه معنوی او اظهار داشت: رهبری 
از س��پاه قدس به عنوان یک س��پاه انسانی یاد 
کرده اند ک��ه به داد مظلومان در کش��ورهای 
اس��امی می رس��د و یک س��پاه بدون مرز با 
ملی��ت های مختلف و این نش��ان می دهد که 
هسته های مقاومت حزب اهلل در جهان اسام 
برخاس��ته اس��ت و هر روز قوی تر در معادالت 
ق��درت در جهان، خود را نش��ان می دهد. این 
قدرت یک تئوری دارد که با » مکتب ش��هید 

سلیمانی « تبیین می شود.
بادامچیان از حمله به عین االس��د به عنوان 
یوم اهلل شکست هیبت و ابهت آمریکا نام برد و 
گفت: آمریکایی ها از تلفات خود در عین االسد 
به تدریج و قطره چکانی پرده بر می دارند. ایران 
و سرتاسر خطوط مقاومت آمادگی دارند تا با هر 

شرارت تروریستی آمریکا مقابله کنند.
 ترامپ در مهلکه بد 

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��امی با اش��اره به 
مواضع سه دولت اروپایی در فعال کردن مکانیزم 
ماش��ه گفت: سه دولت اروپایی یعنی انگلیس، 
فرانسه و آلمان در پیروی از خط ترامپ، خود را 
به بد مهلکه ای انداخته اند. آنها از خشاب ماشه 
ای یاد می کنند که خالی است و از پیمانی یاد 
م��ی کنند که دیگر وج��ود خارجی ندارد تا به 
بندهایی از آن استناد کنند و این آمریکا بود که 
با خروج از برجام، و کشورهای اروپایی با عمل 

نکردن به تعهدات خود، آن را به باد دادند.
وی ادام��ه داد: آنها برجامی را که امضا کرده 
بودند، پاره کردند و حاال خیلی مضحک در پی 
جایگزین کردن توافق ترام��پ به جای برجام 
برآمده اند. آیا این سه سیاستمدار اروپایی می 
توانند پاسخ این سئوال را بدهند که اگر برجام 
ترامپی قرارداد شد و امضا کردند، آیا خود ترامپ 
یا رییس جمهور بعدی آن را پاره نخواهد کرد؟ 

و چه اعتمادی به آمریکا هست؟
 بلندگوی تکرار حرفهای ترامپ

بادامچیان در ادامه افزود: سه دولت انگلیس، 
فرانسه و آلمان، امتحان خوبی در برجام و روابط 
با ایران نداده اند. آنها استقال کشورهای خود 
را نیز در پای ترامپ قربانی کرده اند. هرگاه آنها 
به عنوان یک دولت مستقل و حافظ منافع ملت 
خودش��ان ظاهر شدند، می توان مواضع آنها را 
مورد بررسی قرار داد و اگر آنها بلندگوی تکرار 
حرفهای ترامپ باش��ند، ایران اعتنایی به آنها 

نخواهد داشت.

اسداهلل بادامچیان:

انگلیس، فرانسه و آلمان
 استقالل خود را پای ترامپ قربانی کردند

سه دولت اروپایی یعنی انگلیس، 
فرانس�ه و آلم�ان در پیروی از خط 
ترام�پ، خ�ود را به ب�د مهلکه ای 
انداخته اند. آنها از خش�اب ماش�ه 
ای یاد می کنند که خالی است و از 
پیمانی یاد می کنند که دیگر وجود 

خارجی ندارد
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هشت راهکار جهان اسالم پس از سلیمانی
رهبر معظم انقاب اسامی  
در خطب��ه دوم نمازجمع��ه 
9۸/1۰/27 خ��ود در بخش 
عربی راهکارهای آینده جهان 
اسام برای  نجات کشورهای اسامی از سلطه آمریکا فرمودند :سرنوشت 
منطقه، نجات از سلطه ی استکباری آمریکا و رهایی فلسطین از حاکمّیت 

بیگانگان صهیونیست است.
هّمت ملّتها باید زمان رس��یدن به این مقصود را نزدیک کند.قدرت 
اسامی، قدرت ما و شما، میتواند بر هیبت ظاهری قدرتهای فاسد ماّدی 

فائق آید.
1-جهان اسام باید عوامل تفرقه را بزداید.

2- وحدت علمای دین، راه حل های اسامی برای سبک زندگی نوین 
اسامی را کشف میکند.

 3-همکاری دانشگاه های ما علم و فّناوری را ارتقا بخشیده، زیر بناهای 
تمّدن جدید را خواهد ساخت. 

۴-هماهنگی رسانه های ما؛ فرهنگ عمومی را از ریشه اصاح خواهد 
کرد. 

5-ارتباط نیروهای مس��لّح ما جنگ و تجاوز را از همه ی منطقه دور 
خواهد کرد. 

6-ارتباط بازارهای ما، اقتصاد کشورهایمان را از سلطه ی کمپانی های 
غارتگر بیرون خواهد آورد.

7- رفت و آمدها و س��فرهای م��ردم ما، همزبانی و همدلی وحدت و 
دوستی به ارمغان خواهد آورد. 

۸- دنیای اس��ام باید صفحه ی جدیدی بگشاید. وجدانهای بیدار و 
دلهای مؤمن باید اعتماد به نْفس را در ملّتها بیدار کنند. و همه بدانند که 

تنها راه نجات ملّتها تدبیر و استقامت و نترسیدن از دشمن است

 هدف دراز مدت دشمن
دشمنان ش��ما و ما میخواهند اقتصاد خود را با منابع کشورهای ما، 
عّزت خود را با ذلّت ملّتهای ما، و صدرنشینی خود را با تفرقه ی ما تأمین 

کنند. میخواهند ما و شما را به دست خودمان نابود کنند.
آمریکا، فلس��طین را بی دف��اع در برابر صهیونیس��ت هاِی بی رحم و 
جنایت کار، س��وریه و لبنان را در تصّرِف دولتهای وابسته و مزدورِ خود، 
ع��راق و ثروِت نفتی آن را یکس��ره متعلّق به خ��ود میخواهد؛ برای این 
هدفهاِی ش��وم، از بزرگ ترین ظلمها و شرارتها رویگردان نیست. آزمون 
سخت چندس��اله ی س��وریه، فتنه های پی درپی در لبنان، تحریکات و 

خرابکاری مستمر در عراق نمونه  هایی از آن هستند.

حمید رضا ترقی
نایب رئیس  شورای مرکزی

آغاز مسیر مداوم نهضت مردم کشورهای منطقه

حضور میلیونی م��ردم عراق در مخالفت 
با اش��غالگری آمریکا، یک حرکت تاریخی و  
یوم اهلل بود و مردم عراق باید به پیش��تازی 
خود برای اخ��راج آمریکا از منطقه ببالند . 
مردم دیگر کش��ورهایی که متحمل وجود 
فسادانگیز پایگاه های نیروهای آمریکایی در 

کشورشان هستند، از این حرکت الگو 
بگیرن��د و روز به روز فض��ای ناامنی را 
در کل منطقه ب��رای آمریکایی ها رقم 

بخورد.
از هم��ان لحظه ای که س��ران کاخ 
سفید با ترور ناجوانمردانه شهید حاج 
قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس 
مرتکب حماقت ش��دند، با دست خود 

افول هیمنه پوش��الی آمریکا را رقم زدند و 
هر روز صدای شکس��تن استخوان های این 
نظام منحوس با ص��دای بلندتری به گوش  
می رس��د. این طنین که از زمان ش��هادت 
س��ردار س��لیمانی از ایران بلند شد، در روز 
جمعه از خیابان های بغداد، میدان التحریر 
و منطقه الجادریه این ش��هر به گوش آنان 
رسید و منتظر باشند که با بیداری اسامی 
و بصی��رت ملت ها  فریاد اخراج آنان از دیگر 

کشورهای منطقه نیز به گوششان برسد.

هم��گان دیدند با وج��ود تهدید توخالی 
آمریکا مبنی بر تحریم این کشور در صورت 
اجرای قان��ون اخراج نظامی��ان آمریکایی، 
نتوانس��ت خواست عمومی مردم این کشور 
در حمای��ت از اس��تقال و حاکمیت ملی 
آنان خللی ایجاد کند، زیرا مردم این کشور 
ع��زم کرده اند تا اخ��راج نظامیان آمریکایی 
از پای ننش��یند و این را از پاکاردهایی در 
دستان تظاهرکنندگان عراقی با نوشته هایی 

همچون؛ آمریکا از ع��راق بیرون برو، خارج 
شوید تا زنده بمانید، از کشور ما خارج شوید، 
قب��ل از اینکه اخراجتان کنیم و آدمک های 
به دار آویخته شده ترامپ و داعش به وضوح  

می توان دریافت.
تظاهرات میلیونی م��ردم عراق تنها آغاز 
مسیر مداوم نهضت مردم کشورهای منطقه 
است که تنها عایدیشان از حضور پایگاه های 
آمریکا در کشورشان افزایش خشونت، غارت 
و فساد بوده اس��ت و این تظاهرات در واقع 

ادامه تشییع میلیونی پیکر رهبران مقاومت 
و مراس��م هایی که به مناسبت بزرگداشت 
ش��هدای اخیر در کشورهای مختلف برگزار 
شد، اس��ت و قابل چشم پوش��ی، کتمان و 
فضاس��ازی توسط غول های رس��انه ای دنیا 

نیست.
در پ��ی گس��تاخی مقام��ات آمریکا در 
به ش��هادت رس��اندن س��ردار س��لیمانی، 
وجدان های آگاه منطقه بیدار ش��ده اس��ت 
و برگزاری تظاهرات گس��ترده ضد 
حضور نظامی آمری��کا در منطقه، 
نشانه آشکار از تکمیل قطعات پازل 
خی��زش مردم منطقه غرب آس��یا 
برای پایان دادن به س��لطه آمریکا 
در منطقه اس��ت و ت��ا محو کامل 
آمریکای ضدبش��ری و جنایتکار به 
عنوان موجود اضافی در منطقه این 

قیام همگانی آرام نخواهد گرفت.
اعام مخالفت مردم عراق با حضور نظامیان 
آمریکایی در کشورش��ان در واقع یک جنگ 
تمام عیار مردم منطقه علیه آمریکایی ها ارزیابی 
می شود و همه شواهد بیانگر آن است که مردم 
تمام کشورهایی که پایگاه های نظامی آمریکا 
در آن قرار دارد، به پا  می خیزند، و این حرکت 
دسته جمعی مردم منطقه در واقع رستاخیز و 
زمینه چینی برای قیام حضرت مهدی)عج( به 

حول و قوه الهی خواهد بود.

آغاز مسیر مداوم نهضت مردم کشورهای منطقه
احمدعلی مقدم 

عضو شورای مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی با اشاره به تاثیر حضور مردم 
برای کمک به مسئوالن برای ادامه مقاومت در مقابل دشمنان گفت: در 
ش��رایطی که به انتخابات نزدیک می ش��ویم، راهبرد وحدت باید با قوت 
بیشتری دنبال شود زیرا این راهبرد می تواند به برگزاری انتخاباتی بهتر و 

با مشارکت بیشتر کمک کند.
فاطمه رهبر در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه وحدت یک ضرورت 
راهبردی برای کشور است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که به انتخابات 
نزدیک می ش��ویم، راهبرد وحدت باید با قوت بیش��تری دنبال شود. این 
راهبرد می تواند به برگزاری انتخاباتی بهتر و با مش��ارکت بیش��تر مردم 
کمک کند. مردم وقتی مشاهده کنند که جریان های سیاسی با وحدت 
در میان خود یک لیس��ت قوی معرفی می کنند، تش��ویق می شوند که 
در انتخابات مش��ارکت کنند و نمایندگان هم با پش��توانه رای خوبی به 
مجلس راه می یابند تا مشکات کشور را رفع کنند. البته همیشه افراد یا 
جریان هایی در انتخابات به دنبال مایوس کردن مردم هستند تا مشارکت 
مردم کم شود اما مردم آگاه هستند و این جریان ها راه به جایی نمی برند. 
ان ش��اءاهلل انتخابات خوبی خواهیم داشت که به تقویت قدرت سیاسی 

کشور کمک می کند.
همچنین نماینده پیشین مجلس شورای اسامی در گفتگو با آنا یادآور 
شد: »تمام کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به این نتیجه رسیده اند که 
مجل��س فعلی در طول ۴۰ س��ال انقاب، ضعیف تری��ن و ناکارآمدترین 
مجلس بود؛ مجلسی که بخشی عمده آن دست اصاح طلبان یا نیروهای 
حامی دولت است. نیروهای اصاح طلب به دلیل عملکرد بسیار بد خود در 
مجلس، تمایل دارند اگر در مجلس آینده هم نباشند؛ اما مجلس بعدی هم 
ناکارآمد باشد و نمی توانند بپذیرند که با حضور نیروهای انقاب، مجلس 
بعدی به یک مجلس قدرتمند، کارآمد و عزتمند تبدیل شود که بتواند به 

معنای واقعی بتوان عصاره ملت بودن را در آن دید«.
این فعال سیاس��ی درخص��وص رویکردی که بای��د اصولگرایان در 
قبال این هجمه ها اتخاذ کنند، خاطرنش��ان کرد: »بحث وحدت یکی 
از مهم ترین و محوری ترین موضوعات نیروهای انقاب در تمام ادوار و 
خاصه این دوره از انتخابات است. ضرورت دارد که نیروهای انقاب در 

راستای وحدت و همدلی میان یکدیگر گام بردارند و با ارائه برنامه های 
مش��خص و دقیق و با تمرکز بر بحث معیش��ت، مردم را به مش��ارکت 
در انتخاب��ات راضی کنند. از س��وی دیگر با سیاس��ت های نادرس��ت 
اصاح طلبان در سال های اخیر، نیاز است که نیروهای انقاب بار دیگر 
مردم را مورد عزت و تکریم قرار دهند تا در چنین شرایطی شاهد یک 

مجلس قوی باشیم«.

فاطمه رهبر:

تهیه فهرست قوی منجر به مشارکت باالی مردم می شود

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
گفت: تصویب لوایح FATFیعنی تمام برنامه 
و تدابی��ر دور زدن از تحری��م ه��ا را در اختیار 
دشمن قرار دهیم لذا هیچ عقل سلیمی چنین 

موضوعی را نمی پذیرد
الل��ه افتخاری عضو ش��ورای مرکزی حزب 

موتلفه اس��امی در گفتگو با خبرنگار سیاسی 
خبرگ��زاری موج، با اش��اره ب��ه تصویب لوایح 
FATF  مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ، 
اظهار داش��ت: زیان های اج��رای همه توصیه 
های »اف ای تی اف« بیشتر از فواید آن است.

وی ادام��ه داد: اعض��ای مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام با استقالی که دارند هیچگاه 
تحت تاثیر فش��ارها در داخل و ی��ا خارج از 
کش��ور برای تصوی��ب لوای��ح FATF قرار 

نخواهند گرفت.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
گفت: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که تمام 
گ��ردش مالی کش��ور را در یکی ویترینی در 

مقابل چشمان دشمنان قرار دهیم.
افتخاری با بیان اینکه امروز جنگ میان ما 
و دشمنان جنگ اقتصادی مالی است، افزود: 
تصویب FATF یعنی اینکه برنامه ها، نقشه 
ها و تدابی��ر دور زدن تحریم ها را در اختیار 

دشمن قرار دهیم.
تصوی��ب FATF یعن��ی تدابی��ر دور زدن 

تحریم ها را در اختیار دشمن قرار دهیم
وی اظهار کرد: بنابراین از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام انتظار تصمیم عالمانه و قاطعانه 
ای را در رابط��ه با تصویب لوایح FATFداریم، 

تصمصیمی که در تاریخ ماندگار شود.

الله افتخاری عنوان کرد:

 FATF تصویب
یعنی قراردادن تدابیر اقتصادی در اختیار دشمن 
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اولین سالگرد درگذشت مرحوم محمدنبی 
حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسامی در 

موسسه شهدای موتلفه برگزار شد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی، 
علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی، 
پیروز حناچی ش��هردار تهران، سردار اسماعیل 
کوثری جانش��ین قرارگاه ثاراهلل، سیدمصطفی 
میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
عبدالحس��ین روح االمینی رئیس خانه احزاب 

ایران از حاضرین در این مراسم بودند.
سیدمصطفی میرسلیم: مرحوم حبیبی 

معتقد به سلسله مراتب تشکیالتی بود
سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��امی در مراس��م نخس��تین 
س��الگرد درگذشت محمد نبی حبیبی ، اظهار 
داش��ت: برادر خوب ما مرحوم حاج محمد نبی 

حبیبی وارث ب��زرگان موتلفه بودن��د. بزرگان 
موتلفه آنهایی بودند که از س��ال ۴2 دست به 
اقدام��ات بزرگی زدند و یاد آنها را در ذهن خود 

داریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
کوش��ش دقیق و طراحی شده و ماهرانه ای بود 
که به خرج دادند. ویژگی دیگر آنها مقابله جدی 
با نفاق بود و نمودهای این را از س��ال 5۴ و بعد 
از پیروزی انقاب مشاهده کردیم. همه عزیزانی 

که خود را وارث آنها می دانند باید از خود سوال 
کنند که آیا قدرش��ناس این ماک ها هستند 
یا نه. این  ش��هدا اغلب در شرایطی فعالیت های 
ارزنده سیاسی خود را پیش بردند که ما با شاه 
و حاکمی��ت طاغوت طرف بودی��م لذا فعالیت 
برای این بود که آن نظام برچیده ش��ود و بعد 
از پیروزی انقاب، موتلفه امکانات اداره نظام را 

فراهم کردند.
وی در ادام��ه گفت: مرحوم عس��گر اوالدی 
ب��رای ما دبیرکل ش��اخصی بود. آنچه س��عی 
کرد به ما آموزش بدهد جانش��ین پروری بود و 
جانشین پروری یکی از ابعاد جوان گرایی است. 
جوان گرایی دو نوع دارد؛ یکی جانش��ین پروری 
و دوم اینک��ه آیا ای��ن اف��راد فهمیده اند که از 
تجربه گذشتگان درست استفاده کنند؟ زمان 
آقای عس��گر اوالدی، آقای حبیبی دبیرکلی را 
بر عهده گرفتند. من ش��ناختم از آقای حبیبی 
به س��ال 5۸ ب��ر می گردد. وقتی ک��ه معاونت 
اس��تانداری کرمان را برعهده داش��ت و بعد به 
استانداری فارس و خراسان رفت و بعد شهردار 
تهران شد. آقای حبیبی معتقد بود دبیرکل باید 
مجری تصمیمات شورای مرکزی باشد و دقیقا 

همین طور بود.
میرس��لیم همچنین اف��زود: وی معتقد به 
سلسله مراتب تشکیاتی بود. یکی از ویژگی های 
دیگر آقای حبیبی این بود که مشورت را تکلیف 
خ��ود قلمداد می کرد. من اهمی��ت آن را زمان 
ریاست جمهوری آقای خامنه ای آموختم چون 
به ما آموختند که ارزش مش��ورت چقدر است. 
وی بسیار وقت شناس بود. بسیار مودب بود و در 
احترام گذاشتن به پیشکسوتان نظیر او را کمتر 
دیده بودم. همچنین در مهربان بودن با جوانان. 
او انتقاد پذیر بود و ما این ویژگی را کمتر داریم.

وی ادامه داد: آقای حبیبی خیلی عاقه مند 
به قرآن بود و در حد تدبر سعی می کردیم نکاتی 
را با هم مباحثه کنیم. من اینجا بود که فهمیدم 

چقدر به قرآن عاقه داشت. او حب مقام نداشت 
و ما چند دور مسئولیت دبیرکلی را بر دوش او 

گذاشتیم.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
خاطرنشان کرد: این فرق می کند با اینکه وقتی 
او را مس��ئول کاری می کردند فروگذاری کند. 
او کوتاه نمی آمد. او دنبال مس��ئولیت نبود ولی 
وقتی مسئولیت را می پذیرفت کمال همت خود 
را به کار می بست. بسیار راحت با کسانی که از 
نظر سیاس��ی با او هم نظر نبودند وارد گفت وگو 
می ش��د تا به نتیجه ای برسند که به نفع کشور 

است. خیلی اندیشمند بود.
میرس��لیم در پایان گف��ت: دبیرکل ما محب 
اهل بیت بود. بهترین دوران خدمت خود را دورانی 
می دانست که پابوس درگاه امام رضا بود و شبی که 
دنیا را ترک کرد ش��بی بود که برای گرامیداشت 

اهل بیت در منزل خودش برگزار کرد.
سردار محمداسماعیل کوثری: مرحوم 
حبیبی خیلی عالقه مند به شهید همت بود

سردار محمداسماعیل کوثری جانشین قرارگاه 
ثاراهلل در مراس��م سالگرد محمدنبی حبیبی در 
بخشی از صحبت های خود و در  توضیح برخی 
اقدام های سردار شهید قاسم سلیمانی، گفت: حاج 
قاس��م نهایتا به فرمایش حضرت امام)ره( دقیقا 
آنچنان امکاناتی در اختیار نهضت های آزادی بخش 
جهان اس��ام و حتی غیر اس��امی گذاشت که 
اس��تکبار جهانی و صهیونیسم و  ارتجاع منطقه 
احساس خطر کردند و به عبارتی ماهی گیری را 

یاد آنها داد.
وی افزود: در عملیات خیبر در اس��فند سال 
62 حاج آقا حبیبی خیلی عاقه مند به شهید 
هم��ت بودند و وقتی من مجروح ش��ده بودم و 
در بیمارستان بودم زمانی که پیکر شهید همت 
را آوردند آقای حبیبی آمد صورت ایشان را در 
بیمارس��تان و در سردخانه بوس��ید و با او وداع 

کرد.

برگزاری اولین سالگرد
 درگذشت مرحوم محمدنبی حبیبی 
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 جانش��ین قرارگاه ثاراهلل تاکید ک��رد: امام 
گفت ما می توانیم و بچه ها این چنین با عش��ق 
و شور و نش��اط کار کردند و حاج قاسم کاری 
کرد که صهیونیس��ت ها و استکبار جهانی که 
می خواستند منطقه را بگیرند هم نتوانستند و 
هم احساس س��قوط کردند. هرچه ما داریم از 
والیت داریم. حاج قاسم سلیمانی هم خودش 
را به آقا نزدیک کرد که اینچنین محبوب دل ها 

شد و هرچه یاد گرفت از والیت بود.
س��ردار کوثری افزود: ما در مجلس هش��تم 
خدم��ت آق��ای بادامچی��ان بودی��م و از طرف 
کمیس��یون امنیت مل��ی به س��وریه رفتیم تا 
گزارشی از آنجا بیاوریم و پنج نفر بودیم. سپس 
به لبنان رفتیم و خدمت س��ید حسن نصراهلل 

رفتیم.
وی ادام��ه داد: سیدحس��ن نص��راهلل گفت، 
می خواه��م به ش��ما چی��زی بگوی��م، گفتیم 
بفرمایی��د. گفت 9 م��اه از جنگ س��وریه که 
گذش��ته بود به این نتیجه رسیدیم که سوریه 
س��قوط خواهد ک��رد و  گفتیم بای��د به حال 
بش��ار اسد و س��وریه فکری کنیم. ما به تهران 
و خدم��ت رهبر انقاب آمدیم و به ایش��ان از 
بعد سیاس��ی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و 
اجتماعی گزارش دادیم و آقا کامل گوش کردند 
و گفتند که اینطور که شما می گویید، نیست. 
بروید تدابیرتان را عملیاتی کنید هم بشار اسد 
می ماند و هم سوریه. آن موقع که سیدحسن 
نص��راهلل این را برای ما تعریف ک��رد 16 ماه از 
جنگ س��وریه گذشته بود، در حالی که جنگ 
سوریه شش سال به طول انجامید. یعنی ایشان 
پیش بینی کرده بودند که هم سوریه می ماند 

و هم بشار اسد.
 جانشین قرارگاه ثاراهلل تاکید کرد: در سال 
93 که ما جنگ س��وریه را دنبال می کردیم به 
عراق کشیده شد و آن موقع ما در مجلس نهم 
بودیم. در اردیبهشت 93 نماینده های آمریکا، 
انگلیس، اسرائیل، عربستان، امارات، قطر، ترکیه، 
اقلیم کردس��تان، بعثی ها و داعشی ها در اردن 
جلسه گذاشتند و در خرداد همان سال حمله 
کردند و تا 35 کیلومتری مرز ما آمدند و اصا 

می خواس��تند داخل بیایند. اینجا 
بود رهبری به عنوان فرمانده کل 

قوا دو تدبیر کردند. یکی این بود که به نیروهای 
مس��لح گفتند بروید به داخل خاک عراق و به 
این ها بگویید اگر پایتان را جلوتر بگذارید با ما 
طرف هستید، این یعنی امنیت مردم. تدبیر دوم 
ایش��ان این بود که نامه ای به حضرت آیت اهلل 
سیستانی نوشتند و گفتند از مردم بخواهید که 
بیایند به داخل صحنه و آمدند و حشدالشعبی 
تش��کیل شد. حش��د الش��عبی که حاج قاسم 
سازمان شان داد و آموزششان داد و به کارگیری 
کرد و عملیات ها را یکی پس از دیگری به نتیجه 
رساند. وگرنه اینها آمده بودند که کار را یکسره 
کنند. می خواستند به اصطاح خودشان دولت 

اسامی عراق و شام را تشکیل دهند.
وی ادام��ه داد: اما اینجا فرمانده میدان حاج 
قاسم بود و فرمان ولی امر مسلمین را آنچنان 
دقیق عمل کرد ک��ه با پیروزی های پی در پی 
داع��ش را در همان م��دت زمانی که گفته بود 
ساقط کرد، نه به طور کامل اما دیگر از تشکیل 
دول��ت منصرف ش��دند و اینجا بای��د بگوییم 
استکبار و صهیونیسم بس��یار عصبانی شدند. 

برایشان بسیار سخت بود.
سردار کوثری خاطرنشان کرد: وقتی سردار 
سلیمانی به ماموریتی در لبنان رفته بود و بعد 
به سوریه و سپس به عراق آمدند در روز جمعه 
س��یزدهم دی دش��منان با تمام امکانات خود 
ایشان را به شهادت رساندند و این راه ادامه دارد 
و ایستاده ایم تا ظهور صاحب اصلی این انقاب 

آقا امام زمان.
وی افزود: این پاس��خگویی یک گوش��ه اش 
نش��ان داده ش��ده اس��ت. من به عن��وان یک 
کارش��ناس کوچک عرض می کنم ما بس��یار 
قدرتمندیم و از خودم��ان تعریف نمی کنم. ما 
در بی��ن خودمان کوچک هس��تیم و در مقابل 
دش��من، بس��یار قوی هس��تیم و اگر دشمن 
کوچکترین خطایی کند در درجه اول اسرائیل 
از بی��ن می رود و این حرف نیس��ت و در عمل 
آنچنان است که ما این توانایی را داریم. ما باید 
کاری کنیم که شهدا، حاج قاسم و آقای حبیبی 
هم از ما این را می خواهند. ش��هدای موتلفه و 
همه ش��هدا این را از ما می خواهند که انشااهلل 

این راه را مصمم و محکم ادامه دهیم.
حجت االسالم سیدرضا تقوی : مرحوم 

حبیبی والیت مدار بود
حجت االسام سیدرضا تقوی عضو شورای 
مرک��زی جامعه روحانی��ت مبارز در مراس��م 
س��الگرد محمدنب��ی حبیبی ، اظهار داش��ت: 
رمز پیروزی وحدت اس��ت، فلس��فه حزب این 
اس��ت که نیروهای هم فکر و مومن را در یک 
مسیر س��امان دهد و به حرکت درآورد. حزب 
را تشکیل می دهیم تا قدرت را ایجاد کنیم. مقام 

معظم رهبری در خطبه اخیر خود گفتند باید 
قدرتمند شویم. اگر قدرتمند نشویم نمی توانیم 
در دنیا اثرگذار باشیم. حزب قدرت را به وجود 

می آورد.
وی گفت: برای پیاده کردن احکام اس��ام و 
عمل به واجبات نیاز به مقدماتی داریم. مقدمه 
واجب هم واجب است. درنتیجه تشکیل حزب 
برای ایجاد جمع قدرتمن��د از مقدمات واجب 

احکام واجب اسامی است.
تقوی یادآور شد: هدف حزب اسامی عدالت 
و احسان است. هدف حزب رستگاری است. از 
نگاه اسام رسالت احزاب بصیرت افزایی است. 
حزب باید آگاهی دهد ن��ه اینکه آگهی صادر 
کند. حزب باید مردم باور باشد و مردم را قبول 
داشته باشد و فقط موقع انتخابات نیاید و بعدا 
که رای آورد مردم را فراموش کند. خدمت به 
مردم خدمت به خداس��ت. ح��زب رابطه بین 
مردم و حاکمیت را تنظیم می کند. احزاب بهتر 
می توانند با حاکمیت صحبت کنند. حزب یک 
مکتب تربیتی است و باید نیروها را برای جامعه 

آموزش دهد.
وی گف��ت: موتلفه نیروه��ای انقابی را در 
مبارزه ساماندهی می کرد و مبارزه، را با پیروی 
از مرجعی��ت دنبال می کرد و در دین شناس��ی 
خواهان تدوین ایدئولوژی مستقلی نبود و ادعای 
مستقلی نداشت و مبارزه را با محوریت مسجد 

شکل می داد.
تقوی با اشاره به تاریخ شکل گیری و اقدامات 
این حزب از زمان ش��کل گیری تاکنون گفت: 
امروز این حزب در س��ایر کش��ور یارانی دارد و 
یک سرمایه ای برای انقاب اسامی هستند و 
تح��رکات جدیدی ایجاد ش��ده و امیدواریم بر 

قدرت حزب افزوده شود.
وی گفت: خیانت در امانت بسیار زشت است. 
پیامبر که از دنیا رفت امانتی داشت و بارها سفارش 
کرده بود که این امانت را امانت دار باشند. آیا آن 
م��ردم خوب امانت داری کردند؟ مرحوم حبیبی 
متعلق به همه ما بود و تاش و فعالیت می کرد. 
والیت مدار بودند. چه نیروی گران بهایی بود که 

وقتی در حیات هستند باید قدرشان را بدانیم.
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اول بهمن س��الروز اج��رای عملیات بدر 
اس��ت که منجر به اعدام انقابی حس��نعلی 
منصور نخس��ت وزیر شاه توس��ط شهدای 
موتلفه اسامی شد. حسنعلی منصور کسی 
بود کی می خواس��ت با اجرای قانون ننگین 
کاپیتوالس��یون عزت ملت ایران را لگدمال 
کند. مرحوم حاج ابوالفضل حاجی حیدری، 
از چهره های برجس��تۀ مب��ارزه و هم پروندۀ 
شهدای مؤتلفه اسامی بود که به رغم تحمل 
حدود 12 س��ال زندان و شکنجه، کمتر در 
رس��انه ها حاضر می ش��د و ه��ّم غالب خود 
را خدمت به مس��تضعفین در کمیتۀ امداد 
ق��رار داده بود. در میان مع��دود روایت های 
برجای مانده از وی، یادداشتی وجود دارد که 
در شمارۀ 3۰1 روزنامۀ جمهوری اسامی به 
تاریخ 26 خردادماه 1359 در یادبود شهدای 
مؤتلفه اسامی منتشر شده که مملو از نکات 
کمتر شنیده ش��دۀ تاریخی است. بخشی از 

متن این یادداشت در ادامه تقدیم می شود:

ابتکار برای منحرف کردن ماموران
قرار بر این ش��د، ش��هید محمد بخارائی 
مس��ئول ترور مس��تقیم باش��د. چنانچه او 
موفق نش��د مرتضی و رضا از دو طرف حمله 
کنند و ضمناً مس��ئولیت حفاظت نیز با آنها 
بود. زمانی که ماش��ین منصور با اس��کورت 
وارد میدان ش��د، به شهید بخارائی در محل 
موعود عامت داده ش��د و او خیلی عادی به 
ط��رف درب ورودی مجل��س حرکت کرد و 
در مقاب��ل درب مجلس در حالی که نامه ای 
در دس��تش بود با منصور که با حفاظت دو 
نفر در دوطرفش در حرکت بود، روبه رو شد. 
نامه را که پوش��ش بود، به طرف او برد و در 
همین زمان اسلحه را کشید و تیری به طرف 
او شلیک کرده که به مثانه او برخورد کرد. او 
ناچار شد خم شود و در همین حال نیز تیر 
دوم را شهید بخارائی شلیک کرد که به گردن 
منصور برخورد کرد و او س��پس روی زمین 
غلطید. پس از این عمل محمد به طرف مسجد 
سپهساالر )مطهری( دوید و برای رد گم کردن 
و جلوگیری از تعقیب محمد بخارائی، شهید 
نیک ن��ژاد از طرف ضلع غربی و صفارهرندی 
از طرف شمال ش��رقی تیراندازی می کردند 
که ای��ن کار موج��ب انح��راف و گم کردن 
مسیر برای مأمورین حفاظت شد. تیرهایی 
که ش��هید نیک نژاد ش��لیک کرد به شیشۀ 
ماش��ین حفاظت منصور برخورد کرد که در 
حال انتقال او به بیمارس��تان بود و شکسته 
شد. تیرهایی که شهید هرندی شلیک کرد به 
ناودان کنار درب ورودی مجلس خورد که این 
دو عمل موجب وحش��ت و انحراف مأمورین 
حفاظت مجلس هم شد. محمد بخارائی در 
حین دویدن نزدیک درب مس��جد مطهری 
توسط رانندۀ وکیلی، به نام بقائی دستگیر شد 
که در حین دستگیری باهم گاویز شدند و 

چون زمین یخ زده بود، موجب ش��د شهید 
بخارائی به زمین خورد و در نتیجه مأمورین 
برس��ند و او را دستگیر کردند و به کانتری 

میدان بهارستان بردند. 

 لو رفتن شهدا
دیگر برادرها سامت به محل امن رسیدند 
و دس��تگیری بخارائی را اطاع دادند. بعد از 
عمل ترور، شیوع آن در شهر موجب شد که 
تمام ماشین ها چراغ های خود را روشن کنند 
و شادی نمایند و این عمل چنان روحیه ای 
در م��ردم به وج��ود آورد ک��ه قابل توصیف 
نیست. ضمناً آن زمان نصیری معدوم رئیس 
شهربانی بود که بافاصله به کانتری9 آمد 
و با محمد روبه رو ش��د و از او پرسید، اسمت 
چیس��ت. محمد خود را معرفی نک��رد و از 
نصیری اس��مش را پرسید. نصیری اسمش 
را گفت و س��پس با سیلی محکم تو صورت 
ش��هید بخارائی می زند که چه��رۀ اوخونین 
می ش��ود. محمد ب��ا خونس��ردی می گوید: 
عصبانی نشو به سراغ تو هم می آیند. پس از 
این گفتگو نصیری خارج می ش��ود و دستور 
می دهد بخارائی را فوراً به ش��هربانی منتقل 
کنند و در همان روز او استعفا می دهد و روز 
بعد در رأس س��ازمان امنیت قرار می گیرد و 
معاون نخست وزیر هم می شود. دستگاه های 
اطاعاتی و امنیتی متوجه می ش��وند که از 
طریق ش��کنجۀ او چیزی نخواهند فهمید و 
هرچه از محمد می پرس��ند، او می گوید که 
آنها را به رسمیت نمی شناسد. باالخره کارتی 
از جیب او درمی آورند که مربوط به آموزشگاه 
خزائلی ب��وده و از آن طریق به خانۀ محمد 
دست می یابند. س��پس از طریق شکنجه و 
آزار مادر و دیگر اقوام او به دوس��تان محمد 
دس��ت می یابند و باالخ��ره رضا و مرتضی را 
دستگیر می کنند. پس از مراحل بازجویی از 
افراد خانواده های آنها و توجه به روابط عاطفی 
شدید بین سه برادر یعنی بخارائی، نیک نژاد 
و هرندی توانستند سرنخ هایی به دست آورند 
و نفر چهارم را دریابند که شهید صادق امانی 
است. چون شهید صادق مخفی بود تمام افراد 
فامی��ل و برادران و مح��ل کار آنها را کنترل 

کرده تا باالخره ش��هید ص��ادق را در منزل 
یکی از دوس��تانش دستگیر کردند و تدریجاً 
ش��هید عراقی و آقای عس��گری بامدرسی و 
شهاب و انواری و دیگران دستگیر می شوند و 
بازجویی ها در اطراف شهربانی انجام می شود. 

 دشمن به خواسته اش رسید
سپس همگی را به زندان موقت شهربانی 
و کمیته در س��لول های انف��رادی می برند و 
تحت کنترل شدید قرار می دهند و از طرف 
دادس��تانی ارتش هم می آین��د و در همان 
سلول ها بازپرس��ی می کنند. بازپرس ارتش 
سرهنگ بهزادی بود و بازجوها هم خطایی، 
نیک طب��ع، احمد خانی، باق��ری و دیگران 
زیرنظر مس��تقیم رئیس اطاعات شهربانی 
وقت، حمدیان پور بودند. یکی از راه هایی که 
موجب می شود سازمان اطاعات بتواند سر 
نخی باز کند این بود که بازجوها با شهید رضا 
و مرتضی تماس می گیرند و می گویند برای 
نجات جان محمد بیایید اعتراف کنید. محمد 

همۀ کارها را به خودش نسبت داده بود.
 آنها فکر می کردند محمد شهید شده از 
ای��ن رو می گویند اگر محمد را به ما نش��ان 
بدهید مطالب��ی می گوییم که این کار انجام 
می ش��ود و در نتیجه رض��ا و مرتضی برای 
اینکه مسئولیت محمد را کم کنند، مطالبی 
را بیان می دارند. این موضوع موجب می شود 
که با نوشته های آنها به محمد مراجعه کنند 
و بگوین��د اگر اعتراف نکنی دو برادر دیگرت 
اعتراف کرده اند و جانش��ان در خطر است و 
پس از این عمل محمد که هر روز، روزه بود و 
با اصرار مادرش هم حاضر نشده بود روزه اش 
را بخورد، ش��روع می کند ب��ه گفتن بعضی 
مطالب که مربوط به خودش بوده تا از کشتن 
دو برادر دیگرش جلوگیری کند و همین امر 
موجب می شود دشمن به خواسته اش برسد. 
نکته ای که در بازجویی ها و بازپرسی های آنها 
وجود داشت این بود که هرکدام تمام مطالب 
را به خودشان نس��بت می دادند و دیگران را 
بی گن��اه قلمداد می کردند و خ��ود را ضارب 
می نامیدن��د تا بدین وس��یله از اع��دام دیگر 

برادرها جلوگیری کنند.

روایت مرحوم حاج ابوالفضل حاجی حیدری از عملیات بدر:

ماجرای چگونگی دستگیری شهدای موتلفه اسالمی
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س��فر امی��ر قط��ر با توج��ه به 
موضوعات منطقه ای بعد از شهادت 
سردار سلیمانی و تهدیداتی که در 
منطقه داشته ایم و روابط دو جانبه 
بین قطر و ایران می تواند مورد توجه باشد. این سفر اولین سفر امیر قطر 

به تهران محسوب می شود.
به علت حساسیت منطقه ای به ویژه چالشی که با ایاالت متحده آمریکا 
داش��تیم و هدف قرارگرفتن پایگاه عین االسد توسط ایران، بی شک می 

تواند بر این سفر موثر باشد.
قطر یکی از کشورهایی است که پایگاه نظامی آمریکا در آن قرار دارد 

و این موضوع می تواند برای قطر موضوع مهمی باشد؛ این که جمهوری 
اسامی چه نگاهی به مناطق مختلف حوزه استعمار دشمن شماره یک 
خود، یعنی آمریکا در منطقه دارد، تنش های منطقه ای با ایالت متحده 
افزایش پیدا کرده و در واقع یکی دیگر از اهداف این س��فر خالی کردن 

منطقه از تنش با گفتگو و همکاری بود.
همچنین  سفر عماد خمیس از این حیث قابل اهمیت است که سوریه 
یکی از کش��ورهای محور مقاومت اس��ت و از جمله کشورهایی است که 

روابط دو جانبه با جمهوری اسامی داشته است.
مهمترین پیام بش��ار، تسلیت به خانواده سردار سلیمانی و پاسداشت 

مجاهدت های ایشان در طول بحران سوریه بود را رساند.

اهداف سفرهای دیپلماتیک  به ایران
حسن السجردی

عضو شورای مرکزی

دبی��ر ائتاف پیروان والیت قزوین با اش��اره 
به اینکه نتیجه شهادت سردار سلیمانی منجر 
ب��ه خروج آمریکا از منطق��ه و در نابودی رژیم 
اشغالگر قدس خواهد شد، گفت: بعد از مراسم 
تشییع پیکر سردار سلیمانی دیدگاه کسانی که 
بدبینانه به شهادت و ترور سردار نگاه می کردند 
تغییر کرد و فهمیدند که نه تنها شعله مقاومت 
در منطقه کمرنگ نشده بلکه بر سرعت و قدرت 

آن افزوده خواهد شد.
محمدحسین شفیعی ها، دبیر ائتاف بزرگ 
پیروان والیت قزوین در گفتگو با ایس��نا اظهار 
کرد: ضرورت رش��د و ترقی هر مملکتی وجود 
وحدت است، اگر مردم می خواهند به قله های 
موفقیت دس��ت یابند راهی جز طی کردن این 

مسیر ندارند.
وی اف��زود: البته ضرورت وج��ود وحدت در 
جامعه به معنای یک گونه اندیشیدن و یک نوع 
شدن نیس��ت بلکه در هر جامعه ای گروه های 
مختلف فکری می توانند حضور داش��ته باشد، 
وحدت زمینه ایجاد هم افزایی بین دیدگاه های 

مختلف برای رسیدن به مکاتب بلند است.
شفیعی ها با تأکید بر اینکه حفظ وحدت در 
همه اوقات ضرورت دارد، بیان کرد: در ش��رایط 
کنونی جامعه بعد از شهادت سردار سلیمانی و 
پاس��خی که به پایگاه آمریکای��ی در عراق وارد 
کردیم، در تقابل جدی با آمریکا قرار گرفته ایم 

حفظ وحدت بسیار ضروری است.
وی تأکید ک��رد: بیش از 7۰ س��ال بود که 
کس��ی جرئت نگاه چپ به آمریکا را نداش��ت 
اما جمهوری اس��امی ایران این فضا را در هم 
شکست و به دنیا اثبات کرد می توان در مقابل 

قلدری افراد متکبر و مستکبر ایستاد و به آن ها 
ضربه سختی زد.

این فعال سیاسی عنوان کرد: همه جریان ها 
و گروه ه��ای مختل��ف در جامع��ه باید به یک 
هم افزایی مش��ترک برس��ند و آرامش روحی و 
فکری را در جامعه ایجاد کنند تا در بس��تر این 
هم افزایی زمینه آگاهی بخش��ی به مردم برای 
انتخاب درست نمایندگان مجلس یازدهم ایجاد 

شود.
وی خاطرنش��ان کرد: آمریکا هن��گام اقدام 
جنایت گونه خود در به شهادت رساندن سردار 
س��لیمانی فکر می کرد که با این اقدام جریان 
مقاومت دلسرد می ش��ود و زبانه آن در منطقه 
خاموشی می شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد 

عکس تصور آمریکا بود.
دبیر ائتاف بزرگ پیروان والیت قزوین بیان 
کرد: شاهد این مدعا تشییع باشکوه و بی نظیر 
و معجزه گون شهید سلیمانی و همراهانش در 
کش��ور عراق و شهرهای مختلف کشورمان بود 
که برخی آمارها از حضور نزدیک به 25 میلیون 

ش��رکت کننده در این مراسم ها حکایت دارد و 
این آمار از زبان خود دش��منان نیز اعام شده 

است.
وی بیان کرد: این اس��تقبال مردم و حضور 
گرایش های مختلف در مراس��م تش��ییع پیکر 
شهید مقاومت سردار سلیمانی نشان داد مسیر 
مقاومت اس��توارتر و محکم تر از گذشته قطعاً 
ادامه پیدا خواهد کرد و امروز دشمنان متوجه 

شده اند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
 ش��فیعی ها در پایان با اع��ام اینکه نتیجه 
شهادت سردار سلیمانی منجر به خروج آمریکا 
از منطقه و در معرض نابودی قرار گرفتن رژیم 
اشغالگر قدس خواهد شد، خاطرنشان کرد: این 
معنا در میان کس��انی ک��ه بدبینانه به موضوع 
شهادت و ترور سردار سلیمانی نگاه می کردند 
نیز دیده می شود زیرا بعد از مراسم تشییع پیکر 
این ش��هید مقاومت دیدگاه آن ها تغییر کرد و 
فهمیدند که نه تنها ش��عله مقاومت در منطقه 
کمرنگ نخواهد ش��د بلکه سرعت و قدرت آن 

افزوده خواهد شد.

محمدحسین شفیعی ها:

شهادت سردار سلیمانی مقاومت را در منطقه قدرتمندتر کرد
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به منظور ایجاد انسجام انتخاباتی و تشکیالتی برگزار شد:

اجالس منطقه ای دبیران استانهای حزب موتلفه اسالمی
به گزارش روزنامه الکترونیکی شما ؛با هدف حضور پرشور حزب موتلفه 
اس��امی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در سراسر 
کشور،معاونت سازماندهی و آموزش اقدام به برگزاری اجاس منطقه ای 

کرد که برای اولین بار به صورت همزمان در 5 منطقه کشور )31 استان را 
شامل می شود( ، به صورت یک شکل برگزار کرد. این اجاس به میزبانی 

استانهای مازندران، اردبیل، همدان، خراسان رضوی و فارس برگزار شد.
در اج��اس هر منطقه دبیرکل جناب آقای دکتر بادامچیان پیامی به 

صورت تلفنی در حول 3 محور مخابره کرد این پیام به این شرح است:
1_سازماندهی و گسترش حزب خدا محور موتلفه اسامی

2_تدبیر برای اداره مطلوب منطقه و کشور از نظر یک حزب اللهی
3_حضور گسترده در توده های مردم

دبیرکل حزب موتلفه اسامی در ادامه بیان کرد: این اجاس یک نقطه 
قوت برای حزب موتلفه اسامی در گام دوم انقاب اسامی می باشد و به 

یاری خداوند حزب موتلفه هر روز قدرتمند و محبوب تر می شود.
در ای��ن اجاس ب��رای هر منطقه با نظر و رای دبیران ،یک مس��ئول 

دوره ای انتخاب گردید.

در بخش انتخابات :
اخبار و تحلیل شرایط منطقه مطرح و گزارش آخرین وضعیت انتخاباتی 
استانها و شورای ائتاف در کلیه حوزه های انتخاباتی و نحوه حضور حزب 
در آن مورد بررسی قرار گرفت.همچنین برنامه های مورد نیاز هر منطقه 
در مجلس یازدهم مشخص گردید که برای انتخاب شایسته نمایندگان 

الزم است مورد توجه مردم شریف قرار گیرد.
در بخش تشکیالت: 

محورهای مهمی از جمله فرآیند عضویت و عضوگیری،طرح حمایت از 
اعضاء و فعالیت گسترده و هدفمند در فضای مجازی و دیگر مسائل روز 

تشکیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پای��ان اجاس نیز دبیران اس��تانها با نماینده محت��رم ولی فقیه 
در اس��تان های میزب��ان دیدار کرده و گزارش��ی از اقدامات انتخاباتی و 

تش��کیاتی حزب به ایشان تقدیم و رهنمود های الزم در این خصوص 
دریافت نمودند.

دبیرکل با بررس��ی صورتجلس��ات و مطالب مطروحه در هر 5 منطقه 
دستور داد اجاس ها به صورت منظم برگزار شود و با پیگیری محورهای 

اصلی، نتیجه مطلوب از این نشست ها حاصل شود.  انشاءاهلل
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ترام��پ  تاریخ��ی  اش��تباه 
رئی��س جمه��ور س��فاک آمریکا 
سردارش��هید  درترورناجوانمردانه 
قاسم س��لیمانی گرچه دل همه ی 
ملت ایران را به درد آورد اما برکاتی نیز داشت و باعث اتحاد بیشترکشور 

و نظام شد.
روزنامه گاردین در مقاله ای به اتحاد گسترده ایرانی ها در سایه جنایت 

آمریکا علیه سردار سلیمانی پرداخت و نوشت:
" ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس خشم عمیق مردم ایران را 
برافروخت زیرا او یکی از قدرتمند ترین و با نفوذترین افراد در ایران بود؛ 
سردار سلیمانی با جناح های مختلف و با شخص رهبری ایران در ارتباط 

بود. حضور جمعیت گسترده در مراسم تشییع وی فراتر از انتظارات بود.
این روزنامه همچنین اشاره کرد: این وحدت بین ایرانیان ناگهانی نبوده 
و در ازاء ش��هادت سردار سلیمانی صورت گرفت. سردار سلیمانی زندگی 

خود را در دفاع از میهنش وقف کرد."
مشابه اشتباه ترامپ را کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتکب شد و اعام 
کرد مس��ابقات نمایندگان باش��گاهی ایران درلیگ قهرمان��ان قاره باید 

درکشوری بی طرف برگزارشود.
AFC همچنین در اقدامی عجیب برخاف خواسته ایران برنامه پلی 
آف نمایندگان ایران در کشور ثالث را اعام کرد و بر این اساس تیم های 

استقال و شهر خودرو باید در قطر و امارات به میدان بروند!
جوک جدیدی که کنفدراسیون فوتبال آسیا و دررأس آن شیخ سلمان 

بحرینی دست نشانده آل سعود تعریف کرد!
فارغ ازضعف دیپلماسی ورزش��ی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 

فوتبال کش��ورمان نکته ای که به چشم آمد وحدت تیم های باشگاهی 
ایران بود.

استقال، پرسپولیس، شهرخودرو و سپاهان اصفهان جملگی یکپارچه 
و متحد اعام کردند زیربارحرف زور و غیرورزش��ی نمی روند که دست 

سیاست ازآن طرف آن پیداست!
نمایندگان ایران تاکید کرده اند در هیچ کشوری به جز ایران به مصاف 
حریفان خود نمی روند و البته برای رایزنی با دبیرکل ای اف سی به مالزی 

رفتند اما متاسفانه نتوانستند حق کامل ایران در میزبانی را بگیرند.
س��والی که مطرح می ش��ود، این اس��ت: وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک که مس��ئول سیاس��ت گذاری در ورزش هس��تند، تاکنون چه 
کرده اند؟ آیا وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور با استفاده 
از اس��تدالالت و توان حقوقی خود توانس��ته اند در دفاع از منافع ملی در 

مجامع بین المللی به وظایف خود عمل کنند؟
در این رابطه وزارت ورزش و فدراس��یون فوتبال با دیپلماس��ی بسیار 

ضعیف مسئول و متهم اصلی این اتفاقات است.

AFC در مسیر ترامپ
محمد رضا تهرانی 

دبیر بخش ورزش

دلنوشته

تقصیر تو نیست...
ای��ن اص��ا تقصیر تو 

نیست !
تقصیر تو نیست که این 

همه دوري از من!
تقصیر تو نیس��ت ک��ه آن قدر ب��اال رفته اي 
که دیگر این نردب��ان درب و داغان من هم به 

رسیدن به دست هایت قد نمي دهد!
تقصیر تو نیس��ت ک��ه من هر صب��ح را به 
امید ستاره باران شدن آسمان و تنها به خیال 
تماش��اي چش��مک زدني، هر چند به ثانیه اي 

کوتاه، از حضور تو؛ طلوع  مي کنم!
تقصیر تو نیست که عادت چشم هایت در بین 

این همه حرف و ازدحام و حضور؛ چشم هایم را 
مي بندد تا تنها خیال تصویر تو باشد و بس!

تقصیر تو نیس��ت که گاهي گوش هایم فکر 
آب��روي م��را نمي کنند و بي خیال از ش��نیدن 
حرف هاي اطراف؛ فقط به خیال شنیدن صداي 
قدم هاي تو که داري دوباره نزدیکم مي شوي؛ 

ناگهان کر مي شوند!
تقصی��ر تو نیس��ت که تم��ام دقایق من پر 

ش��ده اند از خیال های��ي که کنار ن��ام تو تیک 
مي خورند!

تقصیر تو نیس��ت که این روزهاي س��رد به 
اندازه ي تمام ابرهاي متراکمي که مي توانند آبي 

آسمان را بپوشانند؛ باراني شده ام!
تقصیر تو نیست که من این همه دیوانه ام!

این اصا تقصیر تو نیست!
 خاصی�ت آهن در س�رما زود س�رد 

شدنش است؛
ب��ه یمن یخ بندان دلم ای��ن تنها تکه پاک 
نق��ره اي مان��ده از ب��ودن تو ه��م از این قاعده 

مستثنی نشده است!
...اما براي گرم نگه داشتنش حاال هي نفس 

کم مي آورم!

شیما احمدی

نویسنده

روزنامه ش��رق در 
صفحه ی 3 ش��ماره 
9۸/11/1 نوشت امام 
مخالف ترور منصور بود و سوال کرد حسنعلی 

منصور چگونه ترور شد؟
این روزنامه اصاحاتی، با اینکه بارها پاس��خ 
این شبهه اندازی لیبرال ها را شنیده است گویا 

خودش را به خواب زده است.
زیرا س��وال قبلی از امام درباره اعدام انقابی 
حسنعلی منصور قبل از مسئله کاپیتوالسیون 
و موتلفه نیز از نظر امام اطاعت کرده است. لکن آمریکایی و قبل از تبعید امام بورسا بوده است 

پس از تصویب کاپیتوالسیون آمریکا توسط 
منصور و با امضای شاه و آغاز فتنه و جنایات 
نوکران مستشاری آمریکا در ایران،برخی علماء 
نظر به مهدور الدم بودن شاه و منصور دادند و 
موتلفه موضوع را از آیت اهلل العظمی میانی 
پرسید و ایشان آنها را مهدور الدم و حکم به از 

بین بردن آنها داد و این حکم اجرا شد.
موجب تعجب است که چرا این حضرات، 
این همه اصرار دارند، اعدام حسنعلی منصور را 
ترور بنامند و بعد بکوشند القاء کنند که یاران 

امام بر خاف نظر امام عمل کرده اند؟

چرا عده ای سعی دارند اعدام انقالبی حسنعلی منصور را ترور جلوه دهند؟
محمدباقر اسداللهی

روزنامه نگار
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هر روز برای شما منتشر می شود

من در یک کلمه عرض میکنم: ملّت عزیز ایران باید هّمتشان این باشد که قوی بشوند.)2۰( تنها راه در پیش پای ملّت 
ایران عبارت است از قوی شدن؛ باید تاش کنیم قوی بشویم؛ ما از مذاکره هم ابائی نداریم؛ البّته نه با آمریکا، با دیگران؛ اّما 
نه از موضع ضعف، از موضع قّوت، از موضع قدرت. ما بحمداهلل دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر هم خواهیم شد. البّته 
قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام 
بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فّناوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه ی همه ی اینها هم 

حضور مردم عزیزمان در صحنه است. 
  امام خامنه ای   98/10/27

ور
م ن

کال

یادداشت

باید قوی ش��د. این راهبرد 
پی��ش روی ماس��ت، این ذکر 
و فکر ش��ب و روز ماست برای 

فردای ایران اسامی، ایران اسامی قوی می شود اگر 
تمام ظرفیت های موجود در آن به کار گرفته ش��ود، 
ایران قوی ایران بهره مندی از فرصت هاس��ت، ایران 
اندیشه و تفکر و عمل برای همه عرصه هاست. ایران 
قوی ایرانی است قوی در فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع 
و سیاست. دنیای امروز نیز تشنه معرفتی نوین است 
که تمام سیاهی ها و تاریکی ها پیرامونش را بزداید. 

جهان امروز نیازمند طرحی تازه اس��ت تا نقصان 
داشته هایش برای انسان سردرگم امروز را بپوشاند. 
آنچه امروز همچون نس��یمی بر ای��ن جهان نا آرام، 
آرامش می بخش��د نگرش��ی اس��ت برآمده از مکتب 
وحی که دنیا و آخرت انس��ان ها را پاس��خگو باشد. 
جهان امروز آماده پذیرش اس��ت اما ش��رط پذیرش 
اعتماد اس��ت پس باید قوی ش��د. فرهنگی شکوفا، 
اقتصادی پیش��رو، اجتماعی منس��جم و سیاس��تی 
پاینده نتیجه تاش ما در پاسخ به این راهبرد است. 
امید است ما نسل س��ومی ها از این آزمون نزد خدا 
و مردم سربلند بیرون آییم و ایرانی قوی را بسازیم.

سیدمصطفی میرسلیم:
بیشتر  مشکالت کشور ناشی از بحران مدیریتی است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: بیشتر از 
مدیریت بحران باید به فکر بحران مدیریتی کشور باشیم .

به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم افتتاحیه ششمین 
کنفران��س جام��ع مدیریت بح��ران و HSE ب��ا رویکرد 
چالش های فرماندهی حادثه در تهران و به میزبانی سازمان 

هواشناسی کشور برگزار شد.
در این مراس��م س��ید مصطفی میرسلیم عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون زیربنائی و 

تولیدی مجمع، به ایراد س��خنرانی پرداخت و بر ضرورت توجه به امر پیش��گیری در 
مدیریت بحران کشور تأکید کرد.

میرس��لیم ریشه اصلی مشکات کش��ور در حوزه مدیریت س��وانح و بایا را عدم 
ش��ناخت کافی از ویژگی های کشور دانست و تأکید کرد: وقوع سوانحی چون زلزله، 
برای س��رزمین ما امری طبیعی اس��ت؛ لذا وظیفۀ ماست که نس��بت به وقوع آن ها 
ش��ناخت پیدا کنیم و با مقاوم سازی و پیشگیری، از وقوع خسارت های ناشی از آن ها 

جلوگیری کنیم.
میرسلیم، باور و اعتقاد قلبی به وجود راه حل، شناخت دقیق مسئله و عمل کردن بر 
اساس تجارب گذشته را 3 مولفه الزم در مقابله با بحران ها خواند و گفت: اصلی ترین 
مؤلفه در مواجه با بحران باور و اعتقاد قلبی است. اگر در کنار این مسائل به تجربیات 
و تحقیقات در خصوص مدیریت بحران ها توجه کنیم، حتما مشکات فعلی در مقابله 

با بحران ها را نخواهیم داشت.
رئیس کمیس��یون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که 
چرا نمی توانیم »بحران« را در ایران مدیریت کنیم؟ خاطر نش��ان کرد: یکی از دالیل 
اصلی اینکه ما بحران های زیادی در کشور داریم نه به دلیل موضوع و مساله »مدیریت 

بحران«، بلکه به خاطر »بحران مدیریتی« است که در کشور داریم.

بسمه تعالی 
یاران و دوستان گرامی 

نشریه شما و روزنامه روزانه الکترونیکی شما، افتخار دارد همکاری افتخاری شما را پذیرا باشد.
خبرنگارافتخ�اری ، همنوی�س افتخ�اری ، طن�ز پ�رداز ، طن�ز ادب�ی ، طنز تصوی�ری، داس�تان نویس 
کوتاه،ادبیات،گزارش�گری و امداد مالی.ش�ما می توانید »شما« را یاری دهید.دس�ت ، قلم و خدمت شما را 

صمیمانه می فشاریم.                                                    شماره تماس جهت هماهنگی88348891-2

سیدمهدی جوالیی

عضو شورای مرکزی

انسان سردرگم


