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مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

پاسخ قاطع 
مانع 

گستاخی آمریکا 
می شود

محمدمهدی اسالمی:

خروج از انفعال 
موجب

 عقب نشینی 
آمریکا خواهد شد

احمدعلی مقدم:

تالشهای آمریکا 
برای کشاندن 

ایران به پای
 میز مذاکره است

محمد کرمی راد:

افکار عمومی ملتها 
به سمت محور 

مقاومت
 حرکت می کند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی: 

دولت با هدایت نقدینگی به سمت تولید
 پاسخ دندان شکنی به تحریم ها بدهد 

کلید نابودی 
لیبرال 
دموکراسي 

حسین انواری تشریح کرد: 

تغییر شغل نمایندگان 
مجلس به وکیل دعاوی 

حسن السجردی مطرح کرد:

توپ برجام 
در زمین اروپا 

جمهوری اسالمی ایران در تصمیمی مهم اعالم کرد 
که از برخی تعهدات برجام در پاسخ به عدم تعهد طرف 
مقابل خارج خواهد ش��د.با توجه به ش��رایط پیچیده 
امروزی شاید این سوال مطرح شود که این کار تهران 

معقوالنه است یا به بدتر شدن اوضاع می انجامد...

 عوامل مختلفی باعث می ش��ود ک��ه نمایندگان 
مجلس به سمت ادبیات پوپولیستی بروند که یکی از 
آنها می تواند کم ظرفیتی خود نماینده باشد یا بخواهد 
برای اجتم��اع رای دهندگان��ش خودنمایی کرده تا 

زمینه اخذ رای مجدد را برای خود فراهم کند...
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دش��من  آرای��ش 
است؛  جنگی  آرایش 
از لح��اظ اقتص��ادی 
آرایش جنگی گرفته؛ 
از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته؛ فقط از 
لحاظ نظامی علی الّظاهر آرایش جنگی ندارد که 
آن هم البّته حواس نظامی های ما جمع است؛ 
هم��ان  طور ک��ه عرض ک��ردم از لحاظ فضای 
مج��ازی آرایش جنگی گرفت��ه؛ در مقابل این 
دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران 
گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، 
باید خودش را آماده کند در همه ی بخش��های 

مختلف  )امام خامنه ای 98/2/11(
معنی آرایش جنگی

آرای��ش جنگی یعن��ی س��ازماندهی تمام 
تجهیزات و امکانات و افراد با تقسیم کار و نقشه 
؛ تحت فرماندهی واحد , متناس��ب و متوازن با 
آرایش جنگی دشمن ، برای غلبه و پیروزی در 
نبرد پیش رو .این آرایش میتواند هم تهاجمی 
باش��د هم تدافعی،بنابر این وقتی در برابر تهام 
دشمن شکل میگیرد حالت تدافعی دارد ؛ و باید 
از مرزهای مربوطه دفاع و اجازه نفوذ و شکستن 

خطوط دفاعی را نداده ونقشه های دشمن برای 
سلطه بر سرزمین- اقتصاد – فرهنگ –سیاست 

–فضای مجازی و غیره را خنثی نماید .
لوازم آرایش جنگی

1-فرماندهی مقتدر
2-اتاق فکر وتنظیم عملیات جنگ 

3-اطالعات از نقشه و برنامه های دشمن
4-فرماندهان میدانی مطیع وتابع سیاستها 

و برنامه ها
5-س��ربازان فداکار و جان برکف و آموزش 

دیده و مجهز برای اجرای دستورات 
الزامات آرایش جنگی

1� موضوع اساسی در این زمینه تالش برای 
تحکیم انس��جام ملی اس��ت که این انسجام و 
اتحاد ملی با شعار فراهم نمی شود؛ بلکه باید به 
ضرورت های آن تن داد. مسئوالن باید با تالش 
بی وفقه و درک مسائل مردم رویکرد جهادی را 
در پیش گیرند. در واقع، اعتماد و انسجام ملی 

را باید با کار متراکم و فراگیر تحکیم بخشید.

2� تبعیت از فرمانده از الزامات آرایش جنگی 
و شرط موفقیت در مقابله و خنثی سازی تهاجم 

اقتصادی، سیاسی و اطالعاتی دشمن است.
3� در شرایط آرایش جنگی، نقشه راه و طرح 
عملیاتی الزم و حیاتی به نظر می رس��د که باید 
دربرگیرنده روش ها و راهبردهای واقع بینانه باشد. 
4� ت��الش ب��رای برطرف ک��ردن نقایص و 
کاستی ها در جبهه خودی، دیگر امری است که 
برای تحقق و پیش بردن آرایش جنگی ضرورت 
دارد. در حالی که کش��ور در جنگ اقتصادی و 
سیاس��ی ق��رار دارد، نباید اج��ازه داد برخی از 
وضعیت پدید آمده به نفع شخص و گروه خود 

سود جویند.
5� همچنان که در بخش نظامی، رس��یدن 
به نقطه بازدارندگی مطلوب تلقی می شود، در 
بخش سیاسی و اقتصادی نیز دست یازیدن به 
نقطه بازدارندگی غایتی است که برای همیشه 
می تواند کشور را از جهات اقتصادی و سیاسی 

در وضعیت پایدار قرار دهد.
آرایش�های جنگی دش�من یک هدف 

دارند
اه��داف اعالمی آمری��کا در جنگ اقتصادی 

علیه ایران، وادار کردن ایران به تسلیم اصالحات 
م��ورد نظ��ر کاخ س��فید در برجام اس��ت، اما 
تحلیلگران سیاسی با رصد و رمزگشایی مواضع 
و عملک��رد دولتمردان آمری��کا، هدف اعمالی 

جنگ اقتصادی را تغییر رژیم ایران دانسته اند.
آرایش جنگی دش��من اگرچه فعالً در حوزه 
نظامی نیس��ت، آرایش جنگی او در حوزه های 
دیگر دقیقاً همان نتایجی را دنبال می کنند که 
آرایش جنگی در ح��وزه نظامی در پی تحقق 
آن اس��ت. دشمن می خواهد از طریق تضعیف 
قدرت اقتصادی ایران و به قول خودش به صفر 
رساندن توان اقتصادی ایران، جمهوری اسالمی 
را از مسیر استقالل طلبی و تبدیل شدن به یک 
قدرت مؤثر منطقه ای و بین المللی باز بدارد. این 
موضوع در یک وضع طبیعی امکان پذیر نیست 
یعنی اگر دش��من بخواه��د از طریق خارجی، 
ایران را وادار به تس��لیم و تبدیل ش��دن به یک 

کشور وابسته نماید امکان پذیر نیست.
همین روزه��ا در خود آمریکا چندین مقاله 

از ش��خصیت های صاحب تجربه آمریکایی در 
مطبوعات مش��هور این کش��ور درج ش��دند و 
خمیرمایه همه یک چیز بود. ایران را از طریق 
فشار اقتصادی و… خارجی نمی توان وادار به 
تمکین کرد. بنابراین برای اینکه ایران از مسیری 
که می رود یعنی مسیر استقالل و تبدیل شدن 
ب��ه یک ق��درت بازگردد، بای��د در داخل ایران 
اتفاقاتی بیفتد و این اتفاقات از یک سو از طریق 
جاانداخت��ن این موضوع که آقا این راه هرچند 
ارزشمند است اما چون به جنگ ختم می شود 
به نتیجه نمی رس��د بهتر است که قبل از آنکه 

دیر شود از آن برگردیم.
اگر ب��ه فضای مج��ازی و حت��ی بعضی از 
روزنامه هایی که با مجوز رسمی در داخل کشور 
منتشر می شوند، نگاهی بیاندازیم می بینیم که 
هر روز صدها مطلب با همین مضمون منتشر 

می شود.
آنچه که دشمن انجام میدهد. برنامه هایش 
اینهاس��ت: فش��ار اقتصادی، تهدی��د نظامی، 
جنگروانی برای اثرگذاری بر روی افکار عمومی؛ 
هم در داخل کش��ور، هم در سطح بین المللی؛ 
اینها کارهائی اس��ت که دارن��د میکنند. ایجاد 

اختالل سیاسی و خرابکاری در داخل. بالشک 
هستند در داخل، مراکزی که الهام میگیرند از 
دش��من؛ با هدایت دش��من، با الهام از دشمن، 
اینها مشغول کارهائی هستند؛ »اّن الّشیاطین 
لیوح��ون ال��ی اولیائهم لیجادلوکم«.هس��تند 
بالش��ک، مراکزی وجود دارند. در کنار همه ی 
این کارها، آمریکائیها ش��عار مذاک��ره را هم از 
دست نمیدهند! حاال تحریمهای یکجانبه هم 
هس��ت، قطعنامه هس��ت، تهدید نظامی هم 
هست، اما مذاکره هم مطرح میشود؛ ِهی مکرر 
در مکرر: ما حاضریم با ایران بنش��ینیم مذاکره 
کنیم! خوب، این تدابیر جبهه ی مقابل ما، تدابیِر 
در واقع دشمن ما، هیچکدام جدید نیست. به 
نظر من یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد، 
این است که هیچکدام از اینها جدید نیست، که 
بیسابقه باشد. تحریمها سابقه ی سی ساله دارند 
و تهدید نظامی ه��م در همه ی دوره های قبل 
از این دوره وجود داش��ته اس��ت. ) امام خامنه 

ای89/5/27

هدف آرایش های جنگی دشمن
سرمقاله

حمید رضا ترقی
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دکت��ر اس��داهلل بادامچیان دبی��رکل حزب 
مؤتلفه اس��المی با تقدیر از اقدام شورای عالی 
امنیت ملی و اعالم رییس جمهور در خصوص 
کاهش تعهدات برجام گفت: دولت باید بداند با 
پشتیبانی ملت، گام های بعدی را بلندتر بردارد 
تا حق مسلم ایران در دستیابی به فناوری نوین 

هسته ای محفوظ بماند.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی 
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
در پایان نشس��ت دبیران حزب اظهار داش��ت: 
مهلت ۶۰ روزه به غرب مبنی بر عقالنیت است 
و برای اجرای تعهدات غرب از طرف اروپاس��ت 
ت��ا آنها به تعهدات خود عمل کنند و اگر عمل 
نکردند هم چنانکه در طی 2 سال گذشته به آن 
عمل نکردند پس از ۶۰ روز ایران بر طبق مفاد 
برجام و بند2۶ آن هیچ تعهدی نسبت به برجام 
نخواهد داشت، زیرا آمریکا تعهدات خود را زیر پا 
گذاشته و اروپا هم از آمریکا دنباله رو کرده است 
و یک  سال هم کافی است که دیگر ایران معطل 

حرفهای بدون عمل اروپا نشود.
بادامچی��ان با تقدیر از مل��ت ایران به خاطر 
پش��تیبانی از بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی 
گفت: مل��ت ایران همیش��ه در صحنه حضور 
داشتند و توطئه هایی  که از طرف آمریکا است 
را بی پاسخ نگذاش��تند؛ لذا دولت باید بداند با 
پشتیبانی ملت، گام های بعدی را بلندتر بردارد 
تا حق مسلم ایران در دستیابی به فناوری نوین 

هسته ای محفوظ بماند.
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی تأکید کرد: ما 
بای��د این اقدامات را همان دو س��ال پیش باید 
انجام می دادیم اما حاال حجت بر آمریکا و اروپا 

تمام شده است.
وی با اشاره به واکنش ترامپ گفت: ترامپ راه 
بی بازگشتی را با هدایت صهیونیست ها و منافقین 
ط��ی می کند که هزینه های آن به مراتب برای 
ملت آمریکا بیش از هزینه های دولت های اوباما و 
بوش است. او بزودی متوجه خواهد شد سیاست 
برای خود قوانینی دارد و تجارت هم اصول و آداب 
خاص خود را دارد. خزانه داری کل آمریکا هزینه 
� فای��ده حماقت ترامپ را می تواند با عدد و رقم 

درشت اعالم کند.
بادامچیان با تجلیل از مواضع روسیه و چین 
درب��اره اقدام ایران اظهار داش��ت: ما دو قدرت 
بزرگ هس��ته ای را در کنار خ��ود داریم. که با 
توطئه های آمریکا علیه مل��ت ایران همراهی 
ندارند. ما روابط راهبردی با روسیه و چین و هند 
را مورد تأکید قرار می دهیم و انتظار داریم وزارت 
خارجه ارزش چنین روابطی را با نظر مس��اعد 
ارتقاء بخش��ید و در تحکیم آن بکوشد. آمریکا 
فاقد همراهی جامعه جهانی با توطئه های ضد 
ایران است. واش��نگتن محور شرارت در جهان 

است و عقالی بین 
المللی، و دولت های 
مستقل با شرارت ها 
همراهی نمی کنند.

وی با اش��اره به 
شعار سال 98 مبنی 
تولید«  »رون��ق  بر 
گفت: رویکرد جدید 
حف��ظ  در  ای��ران 
و  علمی  اس��تقالل 
اقتص��ادی خود در 
پاس��خ به ش��رارت 
یک  دش��من  های 
این  فرصت اس��ت. 
فرصت عظیم با آغاز 

پرآب��ی و ترآبی که در پیش داری��م خود را در 
میزان تولید ناخالص ملی نشان خواهد داد.

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر دولت 
با ملت و کارآفرینان همراهی کند، با آهنگ اقتصاد 
مقاومتی ما از این مرحله به سالمت عبور خواهیم 
ک��رد و گام های بزرگی به س��مت خودکفایی و 

استقالل اقتصادی برخواهیم داشت.
بادامچیان افزود: دولت با هدایت 18۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید می تواند 
پاسخ دندان شکنی به تحریم های آمریکا باشد.

وی با اش��اره به اعالم رسمی میزان تورم از 
س��وی بانک مرکزی گفت: آق��ای روحانی باید 
برای پاس��خ به مطالبات مردم و نیز وعده هایی 
که برای کنترل نرخ تورم و خروج از رکود داده، 
فکری بکند. فقط ی��ک اراده کار جهادی الزم 
است که مدیران دولتی می توانند به وعده هایی 

که رییس جمهور داده عمل کنند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اظهار داشت: 
نباید بازار به این میزان دچار سیاست های غلط 
باشد. دولت باید نظارت کند و جلوی حرص و 
طمع سوء استفاده کنندگان بایستد و از منافع 

مصرف کننده حمایت کند.
بادامچیان در پاسخ به س��ؤالی درباره طرح 
مسایل مهم مربوط به وظایف حوزه های علمیه 
در دیدار ط��الب با رهبر انقالب گفت: واقعیت 
این اس��ت که حوزه های علمیه وظیفه مهمی 
در تعمیق معارف اسالمی در جامعه ایران دارند. 
این تالش صادقانه خود را در متن زندگی مردم 

نشان داده است.
وی افزود: ما باید به س��مت تش��کیل دولت 
اسالمی برویم تا این دولت بتواند جامعه نمونه 
اس��المی را تحقق بخشد و حوزه ها در این باره 

مسئولیت سنگینی برعهده دارند.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در پاس��خ 
به س��ؤالی درمورد تس��لیم 24 س��اعته رژیم 
صهیونیس��تی در نبرد اخیر غزه گفت: در 24 

ساعت اول، موشک باران سرزمین های اشغالی 
صهیونیس��تها دس��ت به دامان مصر شدند تا 
جلوی ادام��ه نبرد را بگیرند. حم��اس به نبرد 
ادام��ه داد و حاضر به پذی��رش آتش بس نبود 
تا سرانجام رژیم صهیونیستی همه درخواست 
های حماس را پذیرفت. این رکورد 24 ساعته 
در نبردهای بین حماس و رژیم صهیونیس��تی 

واقعاً یک پیروزی شگرف است.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی حرفی 
برای مقابله با مقاومت ندارند و آنها به این نتیجه 
رسیده اند که ماجراجویی نظامی در منطقه به 

نفع آنها نیست.
بادامچیان با اش��اره به اوضاع در یمن گفت: 
س��عودی ها در جبهه یمن هم شکست قطعی 
خوردن��د و می دانند که کاری از آمریکا و رژیم 

صهیونیستی بر نمی آید.
وی در بخش دیگری از س��خنانش در پاسخ 
به س��ؤالی درمورد بی س��ر و س��امانی فضای 
مجازی گفت: دولت نسبت به صیانت از سرمایه 
اجتماعی، بسیج افکار عمومی برای تحقق پروژه 
های ملی و شکل دهی به فضای مجازی کوتاهی 
های��ی دارد که باید اقدام جدی در این رابطه را 

به ملت نشان دهد.
وی تأکید کرد: ما باید به س��مت یک فضای 
مجازی ایمن و پاک برویم و به این نابس��امانی 
پایان دهیم؛ مراجع عظام تقلید بارها به دولت 
تذکر دادند ولی متأس��فانه دولت توجهی نمی 

کند.
دبی��رکل ح��زب مؤتلفه اس��المی در پایان 
س��خنان خود با اش��اره به تذکر اخیر آیت اهلل 
مکارم شیرازی درباره هنجارشکنی در مدارس 
اظهار داش��ت: هرچند اقدام و برخورد خوبی از 
سوی مس��ئولین آموزش و پرورش انجام شده، 
اما باید دید چه کسانی تا این حد جسور و جری 
ش��ده اند که در سالروز شهادت استاد مطهری 

دست به این تحرکات زشت می زنند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی: 

دولت با هدایت نقدینگی به سمت تولید
 پاسخ دندان شکنی به تحریم ها بدهد 

دولت گام های بعدی حفظ حقوق هسته ای ملت را بلندتر بردارد
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 عوامل مختلفی باعث می شود که نمایندگان 
مجلس به سمت ادبیات پوپولیستی بروند که 
یکی از آنها می تواند کم ظرفیتی خود نماینده 
باش��د یا بخواهد برای اجتماع رای دهندگانش خودنمایی کرده تا زمینه 

اخذ رای مجدد را برای خود فراهم کند.
س��عی برای گرفتن امتیاز ش��خصی با هدف جلوس مجددا بر کرسی 
نمایندگی یک اش��کال اساس��ی هس��ت. البته برخ��ی از نمایندگان نیز 
تصورش��ان این است که وکیل دعاوی اند و از این رو به مردم ابالغ کردند 
که ما پیگیر کارتان هستیم، این مسئله در همه دورهها بوده و جای وکیل 
مجلس با وکیل دعاوی جابه جا شده است که نتیجه اش وضعیت کنونی 

می شود.
تصور آنکه نماینده هر چه قدر بیشتر برای حوزه انتخابیه خود تالش 
کند مطلوبتر و نماینده خوبتری است، او را از وظایف اصلی و نگاه ملی به 
مسائل دور می کند. این ضائه ای است که در همه دوره ها وجود داشته و 

با آن مواجه بوده ایم.
توجه مفرط به منافع شخصی است، گاهی وضعیت را طوری می کند 
که کسب امتیازات شخصی بر منافع ملی سایه می افکند. کما اینکه برخی 
نماینده ها برای تأمین منافع شخصی خودشان حاضراند همه کاری کنند 
و حتی شعارهایی بدهند که پشتوانه عملی نداشته باشد. این وضعیت را 

در مصاحبه ها آنها با برخی رسانه ها می بینیم.

تغییر شغل نمایندگان مجلس به وکیل دعاوی 
حسین انواری 

عضو شورای مرکزی

قانون  اصالح 
انتخابات ضروری 
بای��د  و  اس��ت 
موجود  قوانی��ن 
در کش��ور روزآمد باشد، اما نباید در این مسیر 
شتابزده عمل کرد. بحث استانی شدن انتخابات 
که جزئی از موارد اصالحی طرح اصالح قانون 
انتخابات است منتظر نظر شورای نگهبان است. 
باید تحمل داشت تا با یک قانون بدون پشتوانه 
علم��ی در آینده روبه رو نش��ویم ک��ه در این 
صورت مش��کالت عدیده ای برای کشور پیش 
خواهد آمد. اش��کاالتی به طرح اس��تانی شدن 
انتخابات وارد اس��ت که باید بر طرف شود. در 
زمینه حوزه ای شدن انتخابات متاسفانه افراد با 
یک رانت مختصر می توانس��تند به مجلس راه 
پیدا کنند. ناگفته پیداس��ت که نماینده ای که 
به این طریق وارد مجلس شود نمی تواند برای 
مردم و نظام و مش��کالت کش��ور کار مفیدی 
انجام دهد. استانی ش��دن انتخابات راه زیادی 
دارد که به قانونی پخته تبدیل ش��ود. بنابراین 
برای این دوره از انتخابات قابل اجرا نیست، باید 
مش��کالتی که دارد به سمع و نظر مردم برسد 
و اشکاالت رفع ش��ده تا قانون جامع و کاملی 

تدوین شود. 
در زمین��ه اص��الح قانون انتخاب��ات باید به 
نحوه تبلیغات انتخابات��ی کاندیداها توجه ویژه 
داشت. نحوه تبلیعات نباید الگو برداری از غرب 
باشد و به س��متی برود که کاندیداها با رنگ و 

لعاب های دروغین و وعده های بدون پش��توانه 
مردم را فریب دهند. برای تبلیغات انتخاباتی اگر 
به س��مت و سویی حرکت کنیم که رسانه های 
جمعی ای��ن امر را مدیریت کنند بس��یاری از 
مشکالت حل می شود. البته این امر در انتخابات 
مجلس کار دش��واری اس��ت، ام��ا حداقل باید 
کنترلی بر تبلیغات اف��راد صورت گیرد که اگر 
بی��ش از حد معمول کاندیدایی تبلیغ کرد این 
رفتار در تایید و عدم تایید افراد دخیل باش��د. 
گاهی اوقات هزینه تبلیغاتی که یک نماینده در 
انتخابات متحمل می ش��ود بیش از چهار سال 
حقوق یک نماینده مجلس است. در این شرایط 
برخی افراد و جریان ها در جهت کس��ب منافع 
و استفاده از رانت، هزینه های گزاف می کنند و 
اینگونه نیست که صرفا شخص کاندیدا  تمامی 
هزینه ها را متقبل شود، بنابراین ضروری است 
که منابع مالی تبلیغات شفاف باشد تا افرادی که 
گاه با گرفتن مبالغی وامدار دیگران می ش��وند، 
برای مردم مشخص ش��ود. کاندیداهایی که با 
این ش��رایط وارد مجلس می شوند نمی توانند 
مدافع حقوق مردم باش��ند بلکه منافع حامیان 
مالی خود را در موسم انتخابات دنبال می کنند. 
در این شرایط تنها بازدارنده قانون است. تجربه 
نش��ان داده است که با ارش��اد هم نمی توان از 
اینگونه مس��ائل جلوگیری کرد و تنها با اعمال 
قانون می ش��ود بر این شرایط فائق آمد. مساله 
مهم دیگری که مجلس بای��د در بحث اصالح 
قانون انتخابات به آن توجه کند نظارت بر قوانین 

در مجلس است. چرا که در بسیاری موارد پیش 
آمده است که روس��ای جمهور چندان خود را 

مقید به قوانین نمی دانند. 
در برخی مواقع بازگذاشتن دست دولت برای 
تنظیم و تدوی��ن آیین نامه ها اجازه می دهد که 
مقدار زیادی مشکل ایجاد شود. باید با نظارت و 
تدوین قوانین، راه تدوین آیین نامه برای فرار از 
قانون را برای همه و حتی دولت ها بست. مجلس 
دارای قدرت زیادی اس��ت و می تواند با نظارت 
بر روس��ای جمه��ور و وزرا جلوی قانون گریزی 
احتمال��ی را بگیرد. نباید به س��متی برویم که 
وکالی ملت گاه به گونه ای عمل کنند که منافع 
ش��خصی خود و یا حوزه انتخابیه و حامیان را 
دنبال کنند. اگر منافع ملی دنبال شود بسیاری 
از مش��کالت کش��ور س��امان می گیرد. بحران 
کنونی اقتصادی هم نشأت گرفته از عدم نظارت 
است. صرف نظر از قانون اصالح انتخابات، مساله 
مهم این است که به کارآمدی افراد در مجلس 
هم توجه ش��ود. به بیان دیگر باید نمایندگانی 
به مجل��س راه پیدا کنند که بتوانند برای حل 
معضالت اقتصادی راهکار موثر داش��ته باشند؛ 
اتفاق��ی ک��ه در این دوره از مجلس ش��اهدش 
نبودیم و نتوانس��ته ایم بر آن فائق آییم. درست 
اس��ت که نظام در موارد بسیاری توانسته رو به 
جلو حرکت کند، اما در اقتصاد مشکالتی وجود 
دارد. بنابراین افرادی که می خواهند وارد مجلس 
شوند باید این ویژگی را داشته باشند که بتوانند 

به اقتصاد نابسامان کشور سامان بخشند.

مهمترین ویژگی نماینده مجلس یازدهم
احمدکریمی اصفهانی     

عضو هیات داوری
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رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: آمریکا باید اقدام 
ایران در کاهش تعهدات خود در برجام را جدی بگیرد.

سیدمصطفی میرسلیم در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تصمیم ایران 
در سالگرد خروج آمریکا از برجام برای توقف فروش آب سنگین و اورانیوم 
غنی شده اظهار کرد: اقداماتی که دولت ایران در مقابله با بدعهدی آمریکا 
و خروج از برجام انجام داده اس��ت را باید آمریکا جدی بگیرد و ما را در 

احقاق حقمان درک کند.
وی ادامه داد: اقدامات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متعددی علیه اقدام 
نابخردانۀ آمریکا می توان انجام داد به شرط آن که دولت آمادۀ آن باشد و 
مجلس نیز پشتیبانی کافی را داشته باشد. این خواست برحق مردم است 
و تأخیر در آن آمریکا را گستاخ می کند؛ چنانچه در ماه گذشته با کمال 

بی شرمی سپاه را در فهرست گروه های تروریستی  قراردادند.

به گزارش ایس��نا، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در سالگرد 
خروج آمریکا از برجام اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران براساس ماده 
2۶ و 3۶ تواف��ق برجام، برخی از تعه��دات خود را کاهش داده و از امروز 
فروش آب س��نگین و اورانیوم غنی شده را متوقف می کند. شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان نیز در بیانیه اعالم کرد که طی نامه های جداگانه 
نیز از س��وی رئیس جمهور و رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی به سران 
کش��ورهای عضو برجام اعالم شده، به کشورهای باقیمانده در برجام ۶۰ 
روز ب��رای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی و نفتی فرصت 
داده شده و تاکید شده است که »هر زمان که خواسته های ما تأمین شود؛ 
ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اس��المی ایران مرحله به مرحله 

تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.«

مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

پاسخ قاطع مانع گستاخی آمریکا می شود

جمه��وری   
در  ایران  اسالمی 
مهم  تصمیم��ی 
اعالم ک��رد که از 
برخ��ی تعهدات برجام در پاس��خ به عدم تعهد 

طرف مقابل خارج خواهد شد.
با توجه به شرایط پیچیده امروزی شاید این 
س��وال مطرح شود که این کار تهران معقوالنه 

است یا به بدتر شدن اوضاع می انجامد.
برای پاسخ به این سوال درک چند نکته 

مهم ضروری است:
1- تالش آمریکا در تشدید فشار و تحریم هر 
روز عرصه را بر مردم و دولت ایران تنگ تر کرده 
و در مقابل اعضای برجام تاکنون هیچ حرکت 

موثری نکردند.
2- ترامپ با خروج از برجام، نقض روش��ن 
تعه��د بین المللی را به ظهور رس��انده ولی در 
مقابل اعضای برجام تاکنون هیچ حرکت موثری 

انجام ندادند.
3- تندروهای افراطی در کاخ سفید هر روز 
حلقه جدیدی از فشارهای سیاسی و اقتصادی 
را رونمایی می کنند ولی اعضای برجام حرکتی 

نشان ندادند
4- اینک سردمداران کاخ سفید در تالشند 

تا با کنترل نفت و حتی پتروشیمی درامدهای 
ایران را به صفر برس��انند ول��ی باز هم اعضای 

برجام کاری نکردند
در چنین شرایطی عقل حسابگر اقتضا دارد تا 
بدلیل تمامی هزینه ها و خویشتنداری تهران در 
قبال بد عهدی اروپا و خصومت آمریکا حرکتی 
صورت گیرد تا فضای فعلی تغییر یابد و صحنه 

بازی نیز عوض شود.
در چنی�ن حالتی ایران می تواند س�ه 

اقدام انجام دهد:
1- کال از برجام خارج ش��ود که هزینه های 
آن برای نظام بسیار باالست و عقالی قوم چنین 
نسخه ای را در شرایط فعلی تجویز نمی کنند.

2- ب��ا توجه به تعه��دات برجام و مکانیزیم 
ه��ای موجود درآن تهران ب��ه کاهش تعهدات 
روی اورده و بقیه را مجاب و یا مجبور به اقدام 
موثر و مثبت کند که اینک چنین فرایندی در 

حال طی شدن است.
3- گزینه نهایی خروج از ان پی تی اس��ت 
که با توجه به س��وابق رفتاری و سیاست های 
اعالمی این کار ممکن نیست مگر اینکه مواضع 
قبلی اص��الح یا تغییر یابد که تاکنون عالمتی 
دال ب��ر تغییر نداریم در عین ح��ال این اقدام 

شانس دیپلماسی را به صفر می رساند.

اق��دام امروز تهران رفت��ار عاقالنه و منطقی 
درقب��ال بی منطقی امریکا ، وقت کش��ی اروپا 
و نظاره گر بودن چین و روس��یه بوده است تا 
با تغییر در شرایط بازی بنوعی تحرک در رقبا 
این صحنه ایجاد ش��ود زیرا به نظر می رس��د 
این افق با توجه به ش��رایط بین المللی دست 
یافتنی اس��ت چرا که اروپا برجام را برای خود 
امری حیثیتی می دان��د و دو قدرت دیگر هم 
ب��ا فضای برجام بهتر با ایران همکاری خواهند 
داشت لذا نامه امروز حسن روحانی به 5 کشور 
بنوعی یاداوری تعهدات به کشورهایی است که 
یا تعهدات را فراموش کردند یا نیاز به تلنگری 
داشتند تا قرار چندسال پیش را در ذهن خود 

مرور نمایند.
سخن آخر: چند سال از امضای برجام گذشته 
و سیاست صبر و انتظار ایران نمی توانست در 
سایه ادامه حیات بدون مزیت برجام تداوم یابد 
لذا ضرورت یک حرکت برانگیزاننده احس��اس 
شد و ارس��ال نامه آغاز یک فرایند معطوف به 
نتیجه است که فعال بیش��تر از همه در زمین 
اروپا در چرخش است. به نظر می رسد بار دیگر 
قاره سبز باید خودی نشان دهد تا زحمات یک 
دهه تالش طاقت فرسای دیپلماتیک به نقطه 

صفر باز نگردد.

توپ برجام در زمین اروپا 
حسن السجردی 

عضو شورای مرکزی
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انقالب  رهب��ر 
دیدار  در  اسالمي 
از  خبر  معلم��ان 
یک آرایش جنگي تم��ام عیار علیه ملت ایران 

از سوي آمریکا و صهیونیسم بین الملل دادند.
در ای��ن آرای��ش جنگي، س��خن  از هر نوع 
آرایش��ي به ج��ز آرای��ش نظامي اس��ت. فعاًل 
دش��مني آمریکا ب��ه روایت رهب��ر انقالب در 
چارچوب اقتصاد، سیاس��ت، نف��وذ اطالعاتي و 
ضرب��ه  در فضاي مجازي اعمال مي ش��ود. این  
که چرا آمریکایي ها در حوزه نظامي دس��ت به 
ماش��ه نیس��تند و پنتاگون را فعالً به مرخصي 
فرستاده اند مثل روز روشن است. بخش عظیمي 
از بدهي 2۰ تریلی��ون دالري آمریکا مربوط به 
حوزه نظامي گري اس��ت که هیچ دس��تاوردي 
براي آنها نداشته است. جنگ افغانستان و عراق 
و تجهیز ارتش صهیونیستي و جنگ نیابتي با 
یمن، ستون فقرات حتي قدرت نظامي آمریکا 
را دچار پوکي کرده اس��ت. آمریکایي ها نصیبي 
جز تلفات انساني در جبهه ها و خودکشي کهنه 
س��ربازان پشت جبهه نداشته  اند. لذا هزینه کرد 
نظامي براي آمریکا جز ویراني اقتصادي، عقب 
افت��ادن از رقبا به ویژه چین و نارضایتي داخلي 
دس��تاوردي نداش��ته و ندارد. ب��ه همین دلیل 
س��عي مي کنند با آن که دور ت��ا دور ایران اردو 
زده اند بهانه به دس��ت حریف ندهند. به ویژه در 
خلیج فارس که س��عي مي کنن��د ادب و آداب 
خاصي را که پرهیز از رودررویي اس��ت رعایت 
کنن��د. ضمن آن که مي دانن��د قدرت دفاعي و 
تهاجم��ي کنوني ایران غیرقاب��ل پیش بیني و 
نتایجي غیرقابل ارزیابي دارد. این قدرت باعث 
ش��ده اس��ت حتي احمق تری��ن و دیوانه ترین 
سیاس��تمداران و مقامات نظام��ي آمریکا را از 

حماقت و دیوانه بازي باز دارد.
آمریکایي ه��ا امروز به ط��ور همزمان هویت 
انقالبي، منافع ملي منطقه  اي و جهاني ایران را 
از طریق کاهش قدرت اقتصادي و دفاعي هدف 
ق��رار داده اند. ل��ذا قرارگاه هاي جنگي خود را از 
پنتاگون به خزانه داري کل، سیا و وزارت خارجه 
برده اند و با یک تقس��یم کار روزانه، سه شیفت 

روي راهبردهاي مقابله خود کار مي کنند.

آمریکایي ه��ا در حوزه اقتص��اد روي کاهش 
درآمد تولی��د ناخالص مل��ي در ایران متمرکز 
هستند. به صفر رساندن فروش نفت شروع قضیه 
است. آنها روي به صفر رساندن توانمندي هاي 
اقتصادي ایران برنامه دارند. آنها از طریق وزارت 
خارج��ه محیط بین الملل را ب��راي ایران ناامن 
مي کنند و به زودي بعد از نفت روي محصوالت 
پایین دس��تي فوالد، آلومینیوم و پتروش��یمي 

متمرکز مي شوند.
آنها توفیق  جلوگیري از نق��ل و انتقال پول 
را جش��ن گرفته اند و افتخار مي کنند که اجازه 
نمي دهند ی��ک دالر در هیچ بان��ک اروپایي و 
آسیایي جابه جا ش��ود. حتي کمک هاي انسان 
دوستانه براي س��یل و زلزله را بسته اند و ننگ 
نقض حقوق بشري آن را پذیرفته اند. آنها اراده 
کرده اند صادرات ایران را به صفر برسانند. عمله  
و اکره خزانه داري آمریکا راه افتاده اند در سراسر 
جهان با هر کس��ي که با ایران معامله مي کنند 
یا تهدید مي کنند با تطمیع و اگر نش��د سهام 
ش��رکت یا آن بنگاه اقتصادي را مي خرند تا در 
تصمیم گیري آن بنگاه ها حرف اول را بزنند. آنها 
برآنند هر که با ایران کار مي کند فضاي ناامني 
ب��راي او ایج��اد کنند. در حوزه سیاس��ي روي 
تقي زاده هاي داخلي حساب باز کرده اند تماس ها 
و مراودات دارند فعالً دارند قبح جاسوسي را در 
جامع��ه ما و منطق برخورد حقوقي و قضائي با 
جاسوسان را از بین مي برند. در حوزه نفوذ ایران 
را بهشت جاسوسان جهاني کرده اند پول خرج 
مي کنند براي هر کاري نرخ تعیین کرده اند. در 
فضاي مجازي در حال تصرف و مدیریت افکار 
عمومي جامعه ما هستند. برخي مسئوالن هم 
دانسته یا ندانسته زیرس��اخت هاي آن را مهیا 
کرده اند.با این همه دشمن راه به جایي نخواهد 
برد. کافي اس��ت دولت و مس��ئوالن یک دهم 
همین آرایش جنگي که آمریکایي ها علیه ملت 
گرفته اند، به فکر مقابله با دشمن باشند. همین 
آمادگ��ي آرایش آنها را به ه��م مي زند. مردم و 
نخبگان تمام قد در برابر آرایش جنگي آمریکا 
ایستاده اند. زیرس��اخت هاي اقتصادي کشور به 
دش��من اجازه نمي دهد آنها به کمترین اهداف 
خود برسند و توطئه هاي اقتصادي را عملیاتي 

کنند.ش��رایط منطقه و بین المل��ل هم به آنها 
چنین اج��ازه اي نمي ده��د. در دنیا قطب هاي 
ب��زرگ اقتص��ادي ظه��ور کرده ان��د ک��ه این 
ماجراجوی��ي آمریکایي ها را برنمي تابند. چین، 
روسیه، هند و نیز همسایگان خوب ایران با این 
سیاست هاي تجاوزکارانه هم صدایي نمي کنند. 
یک دیپلماس��ي نیرومند و هوش��مندانه کافي 
اس��ت آنها را در مقابله با توطئه هاي آمریکا به 
خط کند. دنیا به ویژه اروپا خوب مي داند قبض 
و بسط خوني که در رگ هاي اقتصاد جهان در 
جریان اس��ت در دست ایران است. کلید تنگه 
هرم��ز و باب  المندب در دس��ت پرتوان ملت و 
دولت ایران اس��ت آنها نمي توانند بیش از این 
در ای��ران آزاري با آمریکایي ها همگرایي کنند. 
ش��یر نفت عربس��تان و امارات و کساني که با 
توطئه هاي آمریکا همراه��ي مي کنند همواره 
باز نمي تواند باشد. قدرت موشکي، پهپادي و ... 
فرزندان ملت اس��باب بازي و دکور نیستند. اگر 
آمریکایي ها حال جنگیدن ندارند اتفاقاً این طرف 
به ان��دازه کافي انگیزه جنگیدن و خالي کردن 
خشم و نفرت بي حساب از خصومت ورزي هاي 

پایان ناپذیر آمریکا وجود دارد.
بهتر است آمریکایي ها دست از ماجراجویي 
بردارن��د و بی��ش از آن خود و اقتصاد جهاني را 
به مهلکه نیندازند. این سخن که اگر قرار باشد 
ایران نفتي نفروش��د هیچ کس در منطقه نفت 
نخواهد فروخت یک بلوف سیاسي و اقتصادي 
نیست. ابعاد عملیاتي کردن آن در ذهن تک تک 
ایرانی��ان به عنوان یک موضع ملي هر روز مرور 
مي  ش��ود.آمریکا و اروپا ب��ا نقض برجام که یک 
س��ند معتبر جهاني و بین  الملل��ي بود درهاي 
مذاک��ره و گفت وگ��و را بس��ته اند و کلید آن را 
ه��م قورت داده اند. این کلید در گلوي آنها گیر 
کرده اس��ت نه مي توانند باال بیاورند و نه آن را 
از هضم رابع عبور دهن��د. ملت ایران با حضور 
بي سابقه و گسترده در نبردهاي یاد شده از این 
مرحله به سالمت عبور خواهد کرد،  اما آمریکا و 
همپیمانان اروپایي آنها توان سنگیني براي این 
نب��رد کور و بي حاصل خواهند پرداخت. نتیجه 
آن ج��ز نابودي و فروپاش��ي تمدن به اصطالح 

دموکراسي لیبرال نخواهد بود .

کلید نابودی لیبرال دموکراسي 
محمد کاظم انبارلویی 

عضو شواری مرکزی
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: اگر کشورهای اروپایی 
به خاطر ذلت در برابر آمریکا و نداش��تن اراده سیاس��ی پرونده ایران را به 

ش��ورای امنیت ببرند، قطعا پاسخ جمهوری اسالمی سخت و پشیمان 
کننده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کازرون، حجت االسالم محمد خرسند 
به عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام، انفعال سه کشور انگلیس، آلمان 
و فرانسه در عمل به وعده هایشان و واکنش شورای عالی امنیت کشور 
اش��اره کرد و اظهار داشت: برجام به ایران این حق را داده که اگر طرف 
مقابل تعهد خود را نقض کرد، جمهوری اس��المی می تواند برجام را به 
صورت کلی یا جزئی اجرا نکند. بنابراین تصمیم جمهوری اسالمی قانونی 

است.
خطیب جمعه کازرون متذکر شد: اگر کشورهای اروپایی به خاطر ذلت 
در برابر آمریکا و نداشتن اراده سیاسی پرونده ایران را به شورای امنیت 

ببرند، قطعا پاسخ جمهوری اسالمی سخت و پشیمان کننده است.
خرسند با اشاره به اینکه اگر قرار باشد آمریکا و اروپا به تعهدات خود 
عمل نکند، جمهوری اسالمی غنی سازی را بیشتر می کند، گفت: برای 
کشورهای اروپایی بسیار زشت است که ذلیل آمریکا بوده و بعید می دانم 

در این مهلت تعیین شده توسط جمهوری اسالمی، اروپا سرعقل بیاید.

حجت االسالم محمد خرسند:

پاسخ ایران به ذلت اروپا برابر آمریکا پشیمان کننده است

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: اقدامات ضدایرانی ترامپ در یک س��ال 
گذشته بخش��ی از اقدامات پوششی وی برای 

پیشبرد »معامله قرن« است.
محمدمهدی اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
ح��وزه اح��زاب و تش��کل های گروه سیاس��ی 
خبرگزاری آنا، دس��تاورد اصل��ی مواضع اخیر 
رئیس جمه��ور کش��ورمان در براب��ر غ��رب را 
همگرای��ی بیش��تر ملی در ض��رورت خروج از 
انفعال و دل بریدن از مذاکرات دانست و اظهار 
کرد: آن چه رئیس جمهور اعالم کرد، بیشتر یک 
اعالم موضع بود و اقدامات یاد شده را نمی توان 
یک سیلی محکم به صورت ترامپ دانست؛ زیرا 
این دو گام حداقل اقدام الزم در پاسخ به اقدام 

اخیر آمریکا بود.
وی افزود: از زاویه نگاه گروهی که از اجالس 
س��عدآباد تا امروز به مذاکره دل بس��ته بودند؛ 
اقدام اخیر حداکثر اقدام در این مقطع اس��ت؛ 
زیرا هر گام دیگری نقض برجام از سوی ایران 
اس��ت و از این منظر شاید بتوان حق را به این 
گروه داد و زدن سیلی به آمریکا از جهاتی غیر 
از مسیر مذاکرات هسته ای را در اولویت دانست.

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
اقدامات ضدایرانی ترامپ در یک سال گذشته 
را بخش��ی از اقدامات پوششی وی برای امکان 
پیش��برد »معامله قرن« دانست و خاطرنشان 
کرد: آمریکا از سال قبل تاکنون اقدامات زیادی 
برای تمرکز افکار عمومی بر ایران و دور ش��دن 
از مسائل فلسطین اشغالی انجام داده است که 
ازجمله آن ها خروج آمریکا از برجام و گام های 
بعدی در یک  سال گذشته است. اینکه آمریکا 
جواز ص��ادرات آب س��نگین به عم��ان طبق 
برجام را ملغی اعالم کند و از 14 اردیبهش��ت 
ماه کمک به گسترش نیروگاه هسته ای بوشهر 

فراتر از واح��د رآکتوری کنونی را تحریم کند؛ 
نقض صریح برجام است و طبق ماده 2۶ برجام 
اقدامات اعالم شده از سوی رئیس جمهور دقیقاً 

در راستای برجام بود.
وی در خص��وص اع��الم مهل��ت ۶۰ روزه 
در موضع گی��ری امروز، یادآور ش��د: ماده 3۶ و 
37 برجام مکانیس��می ۶5 روزه برای بازگشت 
تحریم های شورای امنیت که در برجام لغو شده 
بود؛ در نظر دارد. از این رو مهلت ۶۰ روزه ایران، 
کمک می کند که پن��ج روز جهت جمع بندی 
برای اقدامات بعدی ایران فرصت باقی بماند. از 
این رو وقتی از پنجره برجام به موضوع نگاه کنیم، 
این دوره زمانی کامالً دقیق محاسبه شده است، 
اما زاویه نگاه دیگری نیز وجود دارد که نش��ان 
داده است آمریکا تنها زمانی عقب نشینی خواهد 
کرد، که ب��اور کند منافع او به صورت جدی در 
خطر است و مواضع ایران شعاری نیست. به نظر 
من پاسخ سریع اروپا و رد اولتیماتوم ایران نشان 

داد نگاه دوم به واقعیت نزدیک تر است.
اس��المی با اشاره به اینکه بیش از پنج سال 
قب��ل بود که رهبر معظم انقالب در دیداری در 
آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با تأکید 

بر اینک��ه به مذاکره 
نیستند؛  خوشبین 
با دو وعده به ملت، 
جواز مذاک��ره را به 
کس��انی که ب��ه آن 
اصرار داشتند صادر 
کردند، یادآور ش��د: 
وع��ده اول این بود 
که به اذن اهلل ضرری 
نمی کنی��م و وعده 
دوم ای��ن ب��ود که 
ظرفیت  تجربه  این 

فکری ملّت ما را باال خواهد برد.
مدیر مس��ئول هفته نامه »ش��ما« افزود: به 
لطف الهی ش��اهد تحقق رشد ظرفیت فکری 
نخبگان هس��تیم تا جایی که آقای روحانی که 
روزی پرچ��م دار ضرورت مذاکره با کدخدا بود، 
کدخدایی آمریکا را زیر سؤال برد و آقای ظریف 
که امضای کری را تضمین می دانس��ت، درباره 
بی اعتب��اری امضای آمریکا س��خن می گوید و 
نماینده ای که به صورت افراطی حامی مذاکره 
ب��ود، در ض��رورت خ��روج از برج��ام توئی��ت 
می نویسد. این افزایش بی اعتمادی به آمریکا در 
سطوح جهانی نیز رخ داده است و از این رو که 
موجب انس��جام و تقویت جبهه ضداستکباری 

شد، مذاکرات برای ما مفید بوده است.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: بی شک اگر 
دولت این اقدام را به هنگام و به صورت هم زمان 
با اقدام سال قبل آمریکا انجام می داد، برای اروپا 
فرصتی کوتاه قائل می شد و اجازه طوالنی شدن 
این فرآیند را نمی داد؛ امروز دستاوردهایی افزون 
بر این را نیز شاهد بودیم و ضمن عقب نشینی 
آمریکا، رفتارهای��ی همچون اقدامات خصمانه 

علیه سپاه و ... را نیز شاهد نبودیم.

محمدمهدی اسالمی:

خروج از انفعال موجب عقب نشینی آمریکا خواهد شد
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان 
اینکه تعبیر آمریکایی ها از انجام تعهدات برجام 
از س��وی ایران، تس��لیم نظام بود، گفت: تالش 
حداکثری دارند تا با کشاندن ایران به پای میز 
مذاکره خواس��ته های نامشروع خود را تحمیل 

کنند.
احمدعلی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
اح��زاب خبرگ��زاری فارس، با اش��اره به توقف 
برخی اقدامات هس��ته ای ذیل برجام از س��وی 
ایران، اظهار داش��ت: به نظ��ر می آید این اقدام 
هرچند دیر، اما به خوبی در زمانی انجام ش��د، 
که به تعبیر رهبر انقالب، دشمن آرایش جنگی 
اعم از اقتص��ادی و فرهنگی گرفته و این اقدام 
تهاجمی در راس��تای منافع ملی کشور ارزیابی 
می ش��ود و عزم ایرانیان را در تحقق منافع ملی 
خود به دور از هر قدرت و اهرم زورگویی به رخ 
جهانیان کشید و نشان داد ایران برای مقابله با 

آرایش جنگی دشمن دارای برنامه است.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
با اش��اره به هشدارهای مدبرانه رهبر انقالب در 
مقاطع مختلفی که مذاکرات برجام انجام می شد 
و حتی پس از آن یادآور ش��د و افزود: ایشان به 
درس��تی از واژگان »من به مذاکرات خوش بین 
نیس��تم«، »اروپا دنبال��ه رو آمریکا اس��ت« و... 
استفاده کردند که به عینه در صحنه تعامالت 

بین المللی این موارد به اثبات همگان رسید.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان ادامه 
داد: همین چند روز پیش بود که جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی توییتری 

نوش��ت: »تا زمانی 
که سران رژیم ایران 
تصمیم به بازگشت 
ب��ه می��ز مذاک��ره 
ای��االت  نگیرن��د، 
متح��ده به فش��ار 
خ��ود  حداکث��ری 
ادام��ه خواهد داد« 
و خان��م موگرینی، 
سیاست  مس��ؤول 
خارج��ی اتحادی��ه 
اروپا اذعان می کند 
ب��ه تمام  ایران  که 

تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده است.
ای��ن فعال سیاس��ی ادام��ه داد: از کنار هم 
قرار دادن ای��ن دو موضوع به یک نتیجه واحد 
می رس��ید، که ایران علیرغم تأمین نظر آمریکا 
و کش��ورهای غربی موظف است درهای کشور 
خ��ود را برای پذیرش مراحل بعدی و ش��روط 
جدید مذاکرات برای کسب دل خوش کن هایی 
همچون ش��وخی تلخ اینس��تکس ب��از کند و 
حاضر به پذیرش معاهدات تحمیلی بین المللی 
همچون FATF ، سند 2۰3۰ و ... موارد دیگر 

باشد اما بداند این آرزو را به گور خواهند برد.
کارشناس سیاس��ی تأکید کرد: تعبیر آنان 
از انج��ام تعهدات برجام از س��وی ایران، ضعف 
و تس��لیم نظام بود، از این رو تالش حداکثری 
دارند تا با کش��اندن ایران ب��ه پای میز مذاکره 
خواسته های نامشروع، غیرعقالنی و زورمدارانه 
دیگر خود را تحمیل کنند، زیرا به وضوح دیدند 

ب��ا پاره کردن برجام و اعمال تحریم های جدید 
واکنش خاصی از س��وی ایران صورت نگرفت و 
صرفاً صبر و متانت ایرانی��ان را دیدند، اما حاال 
وقت آن است رحمت محمدی تبدیل به خشم 
علوی شود و نشان دهیم مجال سوء استفاده را 

به احدی نمی دهیم.
مق��دم تصریح کرد: هر چن��د هرگونه اقدام 
ش��تابزده، ممکن است عواقب ناخوشایندی به 
دنبال داشته باشد، اما برجام فرصت خوبی بود 
تا بدعه��دی، وعده های پوچ و س��راب توخالی 
طرف های مذاکره کننده و حسن نیت و خوش 
عهدی ایران به ان��دازه کافی به جامعه جهانی 
به اثبات رس��ید، اما اکنون که هر روز با اعمال 
تحریم های جدی��د از س��وی آمریکا همچون 
تحریم فروش فلزات و... مواجه هستیم اگر آنان 
سکوت ما را نظاره گر باشند اولین تصویری که 
در اذهان شکل می گیرد سکوت ایران را از سر 

استیصال و ضعف برداشت می شود.

احمدعلی مقدم:

تالشهای آمریکا برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره است

محمد کرمی راد:

افکار عمومی ملتها
 به سمت محور مقاومت 

حرکت می کند
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با اش��اره به برگزاری مانورهای مختلف از سوی 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران گفت : 
این مانورها نشاندهنده قدرت دفاعی و بازدارندگی 
جمهوری اسالمی ایران است و همین امر جرات 

تجاوز به دشمنان را نمی دهد.
»محمد کرمی راد« در گفتگو با خبرنگار سیاسی 

خبرگزاری شبستان در مورد نقش ایران در تامین 
امنیت منطقه خلی��ج فارس گفت: موقعیت ژئو 
پلیتیک و ژئواس��تراتژیک ایران در حوزه منطقه 
خلیج فارس ویژگی هایی دارد که بقیه کشورها 
از این ویژگیها محروم هستند. بیشترین ساحل در 

حوزه خلیج فارس متعلق به ایران است.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی 
افزود: ایران مولفه های امنیت در ساختار قدرت 
و س��اختار نیروهای مس��لح در منطقه را دارد و 
آنچه در راستای امنیت منطقه می توان بیان کرد 
این است که جمهوری اسالمی ایران همواره این 
اطمینان را به کش��ورهای منطقه داده است که 
اگر پای خارجی ها و کس��انی که منافع خود را 
به منافع منطقه گره زدند و خواس��تار چالش در 
منطقه هس��تند قطع 
ش��ود ی��ک آرامش و 
سکون پایدار در منطقه 
را برای همیشه خواهیم 

داشت.
م��ردم  نماین��ده 
دوره  در  کرمانش��اه 
هشتم مجلس با بیان 
اینک��ه دش��منان اگر 
می توانس��تند اسیبی 
به جمهوری اس��المی 
ایران بزنند کوتاهی نمی 

کردند اما این قدرت بازدارندگی که در ایران دیدند 
جرات تج��اوز به خود نمی دهند ادامه داد: رهبر 
انقالب همواره سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران را در منطقه بیان کردند و این امر همواره از 
سوی نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اش��اره به مانوره��ای مختلف نیروهای 
مسلح در منطقه خلیج فارس گفت: این مانورها 
از س��وی س��پاه و ارتش با هدف نمایش قدرت 
نظامی جمهوری اسالمی ایران برگزار شده است 
و برخی از این مانورها به صورت مشترک با برخی 
از کشورهای همسایه برپا شده است که همگی 
نش��اندهنده قدرت نظام��ی و بازدارندگی نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
کرمی راد اظه��ار کرد: تحلیل گران امریکا به 
این موضوع اذعان دارند که نمی توانند در منطقه 
حرکتی انجام دهند اما همواره به شیطنت های 
خود در منطقه ادامه می دهند. باید کش��ورهای 
منطقه بدانند که صلح پایدار در منطقه به نفع تمام 
کشورها بوده اس��ت اما باور این موضوع برای آل 

سعود سخت است.
وی با اشاره به کمک های تسلیحاتی امریکا به 
عربستان برای تجاوز به کشورهای همسایه تصریح 
کرد: امریکا از این توطئه خود نیز نتیجه ای نمی 
گیرد و افکار عمومی ملتها به سمت محور مقاومت 
حرکت می کنند و دنیا خواهد فهمید که ریشه 
تمام دشمنی ها امریکا و رژیم صهیونیستی است.
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دبیر حزب موتلفه چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: بسیاری از مس��ؤوالن بومی و غیربومی، 
استان را سکویی برای پیشرفت خود می دانند 
که بعد از بدست آوردن تجربه و فنون مدیریت، 
ب��ه دنب��ال ارتقا و انتق��ال به مرکز ی��ا حداقل 

استان های بزرگ می باشند. 
مراد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد گفت: در چهل س��ال گذش��ته، 
اس��تان چهارمحال و بختیاری پیش��رفت های 
بسیاری داشته، اما روند پیشرفت در مقایسه با 

استان های دیگر ضعیف بوده است.
دبیر حزب موتلفه چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به رویه های اشتباه در کشور که موجب عقب ماندن 
استان ش��ده، افزود: اولین اشکال در روش سنتی 
بودجه ریزی است که این روند بایداصالح شود اما 
تاکنون کمتر کسی جرئت تغییر را داشته، زیرا با 
مخالفت شدید مسؤوالن استانهای دیگر و سایر 

نمایندگان مجلس مواجه می شود.
وی اف��زود: نبای��د در فرآین��د بودجه ریزی 
"جمعیت" و مقدار "اعتبار س��ال های گذشته" 
را دخالت داد بلکه الزم اس��ت بر اساس نیاز و 
میزان محرومیت، بودجه هر اس��تان تخصیص 

داده شود.
کاظم��ی گفت : یک��ی دیگ��ر از علت های 
محرومیت اس��تان توجه کمت��ر دولتمردان به 

استان های کوچک و کم جمعیت است.
وی با اش��اره ب��ه غیربومی ب��ودن برخی از 
مدیران استان، افزود: بسیاری از مسؤوالن بومی 
و غیربومی، اس��تان را س��کویی برای پیشرفت 
خود می دانند که بعد از بدست آوردن تجربه و 
فنون مدیریت، به دنبال ارتقا و انتقال به مرکز یا 
حداقل استان های بزرگ می باشند و مزید بر آن 
مدیران بومی بسیار درگیر حواشی و اختالفات 

محلی می شوند.
فرماندار اس��بق ش��هرکرد ادام��ه داد: اکثر 
نماین��دگان م��ا در ادوار مختل��ف مجل��س 
نمایندگان��ی غیرموثر یا کم تاثیر بوده اند چون 
فاق��د روحیه انقالبی و جهادی بوده و یا درگیر 

اختالفات شده اند.
کاظم��ی اضافه کرد: ع��الوه ب��ر آن تعداد 
نمایندگان ما به تبع جمعیت از اغلب استان ها 
کمترن��د که همی��ن موضوع ق��درت عمل و 
چانه زنی را از آنان س��لب می کند و متاس��فانه 
بعضی مواقع همین تعداد کم نمایندگان نیز  با 

هم هماهنگ نیستند.
وی عدم رغبت به سرمایه گذاری را یکی دیگر 
از دالیل عقب افتادگی استان دانست و گفت : 
نه تنها س��رمایه گذاران خارج از استان عالقه و 
رغبتی به حضور در استان  ندارند بلکه افراد با 
بضاعت بومی نیز بیشتر تمایل به سرمایه گذاری 

در کالن شهرها و نقاط دیگر را دارند.
کاظمی با اشاره به درآمدهای محلی گفت: 
به طورطبیعی در اس��تان های بزرگ صنعتی 
کارخانجات، ش��رکت های تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ وجود دارد که درآمد آن استان 
را باال ب��رده ورونق اقتص��ادی ایجاد می کند و 
موجب پیشرفت شان می شود و حتی می توانند 
ب��ا درآمدهای خ��ود، مس��تقل از دولت طرح 
هایشان را اجرا نمایند، درحالی که ما از چنین 

امتیازی محروم هستیم.

دبیر حزب موتلفه چهارمحال و بختیاری:

شرایط رونق تولید در استان ها محروم سخت تر است

قائم مقام دبیر حزب موتلفه 
اسالمی استان کردستان:

مشکالت اقتصادی 
از طریق رونق تولید 

رفع می شود

قائم مقام دبیر حزب موتلفه اسالمی استان 
کردستان گفت: امسال باید به رونق و توسعه 
تولید ملی همت گماشت چراکه تولید ملی 
منشا ایجاد کار و اشتغال، افزایش ارزش پول 
ملی، خروج از رکود اقتصادی و خنثی کننده 

تحریم های دشمنان انقالب اسالمی است.
جهاندار س��االری در گفت وگ��و با خبرنگار 
فارس در س��نندج اظهار داش��ت: رهبر معظم 
انقالب با انتخاب عناوین برای سال های مختلف، 
در واقع به نوعی جهت گیری و اولویت ها را برای 

نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و قانون گذاری کش��ور که در واقع همان قوای 
س��ه گانه اس��ت در کنار آحاد م��ردم و فعاالن 

اقتصادی تعیین می کنند.
وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
مشکل کشور همچنان اقتصادی است و باید از 
همه امکانات و ظرفیت ها برای حل مش��کالت 

اقتصادی کشور استفاده کرد.
قائم مق��ام ح��زب 
اس��المی  موتلف��ه 
کردس��تان  اس��تان 
ادام��ه داد: پاس��خ و 
درگیری های  راهکار 
اقتصادی و معیشتی 
م��ردم و مش��کالت 
اشتغال، مقوله تولید 
مل��ی اس��ت و ای��ن 
مس��ئله یک ش��عار 
مش��کالت  نیس��ت؛ 
اقتصادی و اش��تغال 
از طریق رونق تولید 
ملی و پویایی در تولید رفع می شود و رفاه ملی 

از طریق رونق کسب و کار شکل می گیرد.
س��االری یادآور شد: دولت و مجلس باید در 
صدد برطرف کردن موانع و مش��کالت بر س��ر 
راه تولیدکنن��دگان برآین��د و همه تالش خود 
را متمرک��ز کنند تا س��رمایه م��ورد نیاز برای 
تولیدکنندگان با تس��هیالت مناسب از طریق 

بانک ها تامین شود.
قائم مقام دبیر حزب موتلفه اس��المی استان 
کردس��تان گفت: بای��د موانعی که بر س��ر راه 

تولیدکنندگان و کارآفرینان وجود دارد که آن ها 
را از تولید دلسرد می کند برطرف شود و ظرفیت 
تولید در کش��ور با همت و تالش مسئولین در 
مراکز تولیدی و کارخانجات با برطرف کردن این 

موانع افزایش پیدا کند.
وی تصری��ح کرد: ب��رای بازاریابی و مصرف 
تولید نیز باید گرای��ش به مصرف تولید داخل 
در کشور افزایش پیدا کند باید و برای بازاریابی 
در منطق��ه برای ف��روش محص��والت داخلی 
برنامه ریزی گس��ترده ای از طریق دستگاه های 

ذیربط صورت گیرد.
س��االری یادآور ش��د: بدون شک تهیه مواد 
اولی��ه برای تولید باید در تخصیص منابع ارزی 
از اولویت ویژه ای برخوردار باشد و سیاست های 
حمای��ت از کارگران و کارفرمای��ان به گونه ای 
اصالح شود که زمینه تحقق این شعار بتواند به 

طور کامل فراهم شود.
وی تاکید کرد: اگر تولید در کشور رونق پیدا 
کند رشد اقتصادی قابل مالحظه ای در راستای 
چشم انداز 2۰ ساله آینده کشور و برنامه ششم 

خواهیم داشت بویژه در استان های محروم.
قائم مقام دبیرحزب موتلفه اس��المی استان 
کردس��تان افزود: اگر کیفی��ت کاالهای ایرانی 
نس��بت به مشابه خارجی بهتر و یا در سطحی 
برابر باش��د و همچنی��ن قیم��ت آن برابر و یا 
پایین تر باش��د قطعاً م��ردم کاالی ایرانی را به 
خارجی ترجیح می دهند و در راستای حمایت 
از کاالی ایران��ی، آن را خری��داری م��ی کنند، 
بنابرای��ن کیفی��ت و قیمت دو عام��ل مهم در 
حمایت از کاالی ایرانی و عملی تر ش��دن شعار 

امسال می باشد.
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بادامچیان در دیدار با دبیر کل حزب اسالمی تبیان افغانستان:

بین ایران و افغانستان برادری اسالمی حاکم است

به گ��زارش روابط عمومی ح��زب موتلفه 
اسالمی، حجت االسالم سید عیسی حسینی 
مزاری دبیر کل حزب اسالمی تبیان افغانستان 
در دیدار با اس��داهلل بادامچیان دبیر کل حزب 
موتلفه اسالمی ضمن تسلیت مجدد درگذشت 
مرحوم آقای حبیبی، به آقای بادامچیان بابت 
انتخاب وی به عن��وان دبیر کل جدید حزب 
موتلفه اسالمی تبریک گفت و ابراز امیدواری 
ک��رد تا با توجه به س��وابق آق��ای بادامچیان 
تحول جدیدی در حزب موتلفه اسالمی شکل 

بگیرد.
در این دیدار حجت االسالم حسینی مزاری 
با اعالم وضعی��ت ناراحت کنن��ده و نابهنجار 
احزاب در افغانستان اعالم کرد که جناحها در 
افغانستان به انفعال کشانده شده و از بین رفته 
اند و به نوعی خود سانس��وری در جریان ها و 

احزاب اسالمی دچار شده ایم.
وی افزود: در این ش��رایط است که تفکرات 
ش��اخص والیی اگر کار کنند در دید بیشتری 
هستند و حزب تبیان که سالهاست در عرصه 
فعالی��ت های مختل��ف فرهنگی، سیاس��ی و 
اجتماعی بوده اس��ت، تاوان تفک��رات خود در 
افغانس��تان را داده اس��ت که نمون��ه اخیر آن 
حمالت انتحاری به دفتر م��ا در کابل بود که 
باعث شهید شدن 52 تن و زخمی شدن بیش 

از 9۰ نفر گردید.
دبیر کل حزب اس��المی تبیان افغانس��تان 
خاطرنش��ان کرد: ما ب��ا کارهای رس��انه ای، 
تبلیغ��ی و همایش های مختلف در راس��تای 
هدایت بخش��ی به افکار عمومی جامعه تالش 
می کنیم و این باعث اقبال بیش��تر مردم شده 

اس��ت و در چنین ش��رایطی نیاز به ساز و کار 
جدی تری داریم.

حس��ینی مزاری گفت: غرب با تمام س��از و 
کار خود آمده است که دین و مکتب را در هم 
بکوب��د اما افغان ها در برابر آنها ایس��تاده اند و 
ضربات س��ختی را تا کنون بر آنه��ا وارد کرده 
اند و به اعتقاد صاحبنظران این مس��ائل باعث 
بروز مشکالت مختلف برای آمریکایی ها شده 
است و به اعتقاد من آنها به راحتی از افغانستان 

نخواهند رفت.
وی گفت: آنها می خواهند با پیش کشیدن 
بحث صل��ح به صورت تاکتیکی بحث را عوض 
ک��رده و بعدا داع��ش را جایگزی��ن طالبان در 
افغانستان نمایند. در این شرایط ما به این فکر 
و اندیشه هس��تیم که با جریان های اسالمی و 
اصولی در منطقه ارتباط داش��ته باشیم و یکی 
از این تشکل ها که سوابق درخشان آن محرز 
اس��ت حزب موتلفه اسالمی اس��ت. با مرحوم 
حبیب��ی نیز قبل از این دیدار چندین جلس��ه 
مالقات داش��تیم و قرار بود مطالبی را پیگیری 

کنیم.
دبیر کل حزب اس��المی تبیان افغانس��تان 
تصریح کرد: هم اکنون در خدمت شما هستیم 
و امیدواریم روابط دو جانبه و استراتژیک ادامه 
پیدا کند و بر اس��اس یک برنامه و س��اختار و 
نظام مشخص به پیش رفته و حاصل کار نتیجه 

بخش باشد.
در ادامه این دیدار، اسداهلل بادامچیان ضمن 
تشکر از ارسال پیام های تسلیت و تبریک اعالم 
کرد که بین ایران و افغانستان برادری اسالمی 
حاکم اس��ت و با احزاب والی��ی غیر از برادری 

اس��المی، رابطه والیی هم موجب اس��تحکام 
رابطه است که فرصت و ظرفیت باالیی را در راه 
انجام تکالیف الهی و بدست آوردن رضوان اهلل 

موجب خواهد شد.
وی افزود: حزب شما در عرصه فعالیت های 
فرهنگی گس��ترده چندین س��ال است که در 
تالش است و در تجربه آموزی و تربیت عناصر 
موثر اقدام کرده اس��ت و این گذش��ت سال ها 

باعث می شود تا حزب ُکَهن شود نه کهنه.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد: هر 
نس��لی برای خودش ویژگی های خاص خود را 
دارد و در ه��ر دوره دین تکامل پیدا می کند و 

منطبق با شرایط روز می شود.
بادامچیان گفت: ش��رایط ایران و افغانستان 
نیز با ش��رایط 5۰ سال قبل متفاوت است و با 
اینکه مبناها یکی اس��ت اما محیط ها متفاوت 
اس��ت و انجام فرایض در زم��ان ها و مکانهای 

مختلف کامال متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در حرکت انقالبی باید 
طوری حرک��ت کرد که کس��انی که عواطفی 
دارند ولی عقایدشان با ما یکسان نیست و حتی 
کس��انی که محافظه کار هستند را نیز با خود 
همراه کنیم و نباید دچار قومیت گرایی شوید 
که شکست خواهید خورد. شما باید توده های 
مردم را با خود داشته باشید و باید کار را اصولی 

انجام دهید.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: ما در 
حزب موتلفه اسالمی تجربیاتی را در این زمینه 
داریم و آماده هس��تیم تا آنها را در اختیار شما 
قرار دهیم. همچنین می توانید از بحث آموزش 

های حزبی ما استفاده کنید.



11
دوشنبه

23اردیبهشت 1398 
7  رمضان  1440 
شماره 1065   

دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی با حضور 
در س��فارت س��ریالنکا، با بازمان��دگان حادثه 

تروریستی در این کشور ابراز همدردی کرد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان دبیر کل حزب 
موتلفه اسالمی به همراه هیاتی از حزب موتلفه 
اس��المی ضمن حضور در س��فارت جمهوری 
دموکراتیک سوسیالیستی سریالنکا در تهران 
با »شریف انیس« س��فیر این کشور در تهران 

دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار که به منظ��ور ابراز همدردی 
و امضای دفتر یادبود کش��ته شدگان حمالت 
انتحاری روز عید پاک در سریالنکا صورتگرفت، 
اس��داهلل بادامچیان در پیامی مراتب تسلیت و 
هم��دردی حزب موتلفه اس��المی را به دولت، 
ملت و خانواده های قربانی��ان حادثه غم انگیز 
ترور در کشور برادر و دوست سریالنکا، تقدیم 
داشت و اعالم کرد، »این نوع اقدامات وحشیانه 
و ضد انسانی، از طرف اسالم و مسلمانان و همه 
پیروان ادیان و مکاتب انس��انی محکوم است« 
و ابراز امی��دواری کرد تا با یک جنبش متحد 

جهانی این نوع حوادث تکرار نشود.
در ای��ن دیدار آقای ش��ریف انیس س��فیر 
جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریالنکا 
در تهران ضمن تشکر از حضور آقای بادامچیان 
در س��فارت و دی��دار با وی گفت: مس��ئولیت 
س��نگینی را در ش��ش ماه گذش��ته عهده دار 
ش��ده اید و حزب موتلف��ه نقش موثر و مهمی 
در انقالب اس��المی ایران داشته است و شما از 
موسسین این انقالب بوده اید. ایران و سریالنکا 
روابط طوالنی با یکدیگ��ر دارند. ما به مدت 3 
دهه دچ��ار جنگ های داخلی در کش��ورمان 
بوده ایم و با گروه جدایی طلب ببرهای تامیل 
می جنگیدیم و جمهوری اسالمی ایران در طول 
همه این س��ال ها از دولت و مردم س��ریالنکا 

حمایت کرد و در کنار ما بود.
وی ادامه داد: در سال 2۰۰9 ارتش سریالنکا 
به طور کامل گروهک های تروریستی را سرنگون 
کرد و ما به مدت 1۰ س��ال در صلح و آرامش 
زندگی می کردیم. جامعه مسلمانان سریالنکا 
دومین اقلیت در سریالنکا هستند و از جمعیت 
ح��دود 23 میلیون نفری س��ریالنکا حدود ده 
درصد را مس��لمانان تش��کیل می دهند که از 
کشورهای مختلفی مثل مراکش و مصر و … 
به آنجا آمده اند و در مشاغل مختلف مشغول 
به فعالیت هس��تند و آزادی عمل کاملی دارند 
و مدارس مجزایی دارن��د و حتی مدارس آنها 
جمع��ه ها س��اعت 11 برای ش��رکت در نماز 
جمعه تعطیل می شود و در ماه مبارک رمضان 
به مدت 4۰ روز دانش آموزان تعطیل هستند.

ش��ریف انیس تاکید کرد: هر دولتی که در 
سریالنکا مس��تقر شده است مسلمانان 2 تا 3 
وزیر در کابینه داش��ته اند و قش��ر وسیعی از 
کس��انی که به ماموریت های خارج از کش��ور 
اعزام می شوند از هر ۶۰ نفر 1۰ نفر مسلمانان 
هس��تند. با این مقدمه در یکشنبه 21 آوریل 
هم��ه چیز تغییر پیدا کرد و 8 بمب به صورت 

انتحاری در 3 کلیس��ا 
در روز یکشنبه و حین 
انجام مراسم دعا در روز 
عید پ��اک و چند هتل 
5 س��تاره منفجر شد و 
بیش از 3۰۰ نفر کشته 
و بی��ش از ۶۰۰ نف��ر 

زخمی شدند.
س��ریالنکار  س��فیر 
در ای��ران اظهار کرد: با 
ای��ن اتفاق کل کش��ور 
دچار ش��ک بزرگی شد 
مس��ئولیت  داع��ش  و 
ای��ن حم��الت را قبول 
ک��رده اس��ت و آنچ��ه 
م��ورد س��ئوال اس��ت 
این اس��ت ک��ه آیا این 
8 بم��ب را مس��لمانان 
محلی سریالنکا منفجر 
کرده ان��د و چ��را این 
چنین ش��ده است؟ 2 
برادر ک��ه ازدواج کرده 
بودند و تحصیالت عالی 
داشتند و ثروتمند بودند 

و در استرالیا و انگلیس تحصیل کرده بودند و 
پدرشان از صادرکنندگان بزرگ سریالنکا می 

باشد در این حمالت دست داشته اند.
شریف انیس تصریح کرد: تاکنون 15۰ نفر 
در این خصوص دستگیر شده  اند و جستجوی 
خانه به خانه برای دس��تگیری متهمین ادامه 
دارد و مسلمانان هم همکاری کامل می کنند. 
از آنجایی که مسلمانان اجرا کننده این حمالت 
بودند بصورت طبیعی نگاه مردم به مسلمانان 
تا مدتی نگاه خوبی نخواهد بود و اعتمادی که 
ایجاد ش��ده بود خدشه دار شده است. از مردم 
و احزاب ایران و حزب موتلفه اسالمی به خاطر 
حمایت از مردم سریالنکا و محکوم کردن این 
اقدامات وحش��یانه و تروریس��تی که به هیچ 
مذهبی ارتباط ندارد تشکر می کنیم. امیدواریم 
این حمایت ها ادامه داش��ته باش��د و دولت ما 
حافظ مس��لمانان است و از آنها پشتیبانی می 

کند.
* امروز دنیا در حال فاصله گرفتن از 

قواعد بین المللی است
در ای��ن ادامه اس��داهلل بادامچیان دبیر کل 
حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه ما خود را با 
همه کشورهای دنیا برادر می دانیم بویژه آسیا 
و بویژه س��ریالنکا که روابط دوستانه میان ما و 
سریالنکا سابقه طوالنی دارد، گفت: من با تاریخ 
س��ریالنکا آشنا هس��تم و در دوران مبارزاتی، 
ما با گروه های آزادیبخش این کش��ور ارتباط 
داشتیم اما هیچگاه ببرهای تامیل را به رسمیت 

نشناخته ایم و دیداری هم با آنها نداشته ایم.
وی تاکید کرد: اسالم با تروریست هیچگونه 
ارتباطی ندارد و هرکس که تروریس��ت اس��ت 
مسلمان نیس��ت. ما در قرآن کش��تن افراد را 
جای��ز نمی دانیم و آی��ه  ای در قرآن داریم که 

اگر ف��ردی انس��ان بی گناهی را بکش��د گویا 
همه بش��ریت را کشته اس��ت. ببرهای تامیل 
نه مسلمان و حتی مسیحی، زرتشتی، بودایی 

نبودند بلکه جنایتکار بودند.
بادامچی��ان گف��ت: خ��دای محم��د )ص( و 
مس��یح و موسی و زرتشت و شبه خدایان بودا و 
… همه دوس��تدار انسان ها و انسانیت هستند 
و با جنایتکاران و زش��ت کارها به شدت مخالف 
هس��تند. امروز دنیا به ط��رف زورگویی در حال 
حرکت اس��ت و در حال فاصله گرفتن از قواعد 
بین المللی است. عربستان سعودی هر روز یمن 
را بمباران می کند، کجای اسالم این را می گوید.
دبی��رکل ح��زب موتلفه اس��المی تصریح 
ک��رد: آمریکا به دنی��ا زورگویی می کند و این 
هم مسیحیت نیست. اسرائیل هر روز جنایت 
می کند و این دین حضرت موسی نیست. در 
میانمار مسلمانان را می کشند و این بودیسم 
نیست. ترامپ گفت داعش را کلینتون و اوباما 
فعال کردند ولی خودش در سوریه داعشی ها 

را نجات می داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: م��ا نیازمند نهضت 
جهانی هس��تیم ک��ه از هر مکتب��ی در آن با 
تروریس��ت و چنین جنایات��ی مخالفت کند. 
امیدواریم مردم سریالنکا که قربانی این حادثه 
ش��ده اند، مثل ایران که خود قربانی تروریست 
است و 17۰۰۰ ش��هید ترور دارد، همه با هم 
دست به دس��ت هم کمک کنند تا تروریست 

ریشه کن شود.
بادامچیان خاطر نش��ان کرد: حزب موتلفه 
اسالمی با احزاب ارزش گرای سریالنکا همواره 
آماده همکاری و هماهنگی اس��ت و امیدواریم 
به ارتباطی جهانی برای صلح و س��عادتمندی 

انسان ها نزدیک شویم.

سفیر سریالنکا در دیدار با دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

عاملین حادثه روز عید پاک تحصیل کنندگان در انگلیس بودند
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ما چنانچه  بخواهیم  اسالم را پیش ببریم 
دیگر نباید نوکر باش��یم. اگر نوکر نباش��یم 
رابط��ه اش را با م��ا قطع می کند. م��ا از خدا 
می خواهیم ک��ه رابطه قطع بش��ود. ما ذلت 
را نخواهی��م پذیرفت ب��رای خاطر اینکه یک 
رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی 
نیست رابطه داش��تن با امثال آمریکا. دولت 
آمریکا این اس��ت که می بینید، هر جا بتواند 
می رود و بمب سرشان می ریزد. هر چه بتواند 

ذخایر ملتها را می برد.
امام خمینی)ره( 
صحیفه نور، جلد 11، صفحه 35
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م ن
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بلندگوی ترامپپنجره آخر
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هر روز برای شما منتشر می شود

معاونین جدید حزب موتلفه اس�امی منصوب ش�دند.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، اسداهلل بادامچیان طی 
حکمی معاونین جدید حزب موتلفه اسالمی در دوره دوازدهم را منصوب 

کرد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی طی حکمی محمد علی امانی را بعنوان 
قائم مقام،مجتبی همدانی بعنوان دبیر اجرایی، حس��ین انواری به عنوان 
مع��اون مطالعات و برنامه ریزی، محمد کاظ��م انبارلویی به عنوان معاون 

سیاسی، محمدحسین نیکنام به عنوان 
مع��اون بین المل��ل، میث��م زرندی به 
عنوان معاون تبلیغات و روابط عمومی، 
محمدحس��ین هوش��نگی ب��ه عنوان 
سرپرست اداری و مالی و محسن قناعت 
را به عنوان سرپرس��ت س��ازماندهی و 

آموزش منصوب کرد.

انتصاب معاونین جدید حزب موتلفه اسالمی 

دیدار شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی

 با خانواده شهید مطهری 
جمع��ی از اعضای ش��ورای مرک��زی حزب 
موتلف��ه اس��المی با حض��ور در منزل ش��هید 
مطهری یاد این استاد شهید را گرامی داشتند.

جمع��ی از اعضای ش��ورای مرک��زی حزب 
موتلفه اس��المی به مناس��بت روز معلم و ایام 
سالگرد ش��هادت آیت اهلل مطهری با حضور در 
منزل آن شهید با همسر استاد مطهری دیدار 

کردند و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.


