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فرزند شهید حاج صادق امانی:

امام گفتند شبی نیست 
كه در نماز شبم شهدای 

موتلفه را دعا نكنم

پسر عموی شهید »محمد بخارایی«:

محمد روز قبل از شهادت 
می خندید و خیلی 

خوشحال بود

میثم زرندی:

اقدام شهدای موتلفه 
در راستای عزت 

مسلمانان بود

نصر عزیزی:

دست آورد 
دیپلماسی
 انقالبی 

محمد کاظم انبارلویی:

عاقبت
 زوراندیشی 

غرب

محمد کرمی  راد:

محور مقاومت 
معادالت آمریکا را
 به هم ریخته است

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

اقتدار امروز ایران مقابل آمریكا
 تداوم خط شهدای مؤتلفه اسالمی است

علی الریجانی:

شهدای موتلفه با مجاهدت خویش مسیر مبارزات ملت را هموار كردند

حمیدرضا ترقی:

مشكالت اقتصادی با عمل به دیپلماسی انقالبی حل می شد
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س��فر نخس��ت وزیر محترم ژاپن برای 
مذاکره م��ورد نظر آمریکا ابع��اد تازه ای 

بخصوص درعرصه بین الملل داشت. 
جریان یا الیه ای از دولت واصالح طلبان، که دیپلماس��ی بین 
المللی را به هر بهایی از طریق مذاکره می دانند، در فضای رسانه 
ای دنب��ال بهره برداری سیاس��ی و تبلیغی بوده ان��د، آنچنانکه در 
دوهفته اخیر غول امپراطوری رسانه ای نظام استکباری با اهداف 

خاص در این خصوص متمرکز شده اند.
بنظر میرس��د جریان رس��انه ای��ی غرب، تس��لیم ویا پذیرش 
مذاک��ره روی ام��ور غیر برجام را دنبال کرد، ک��ه با قاطعیت بی 
نظی��ر رهبری درخصوص فاقد صالحیت دانس��تن ترامپ واینکه 
هی��چ مذاکره وپیامی در کارنیس��ت، نقش بر آب ش��د. عالوه بر 
ای��ن جریان سازش��کار داخلی با علم به نتیج��ه هیچ درمذاکره، 
فضاس��ازی هایی رابرای مصرف تبلیغاتی وسیاسی داخلی داشته 

ان��د.
ب��ی صداقت��ی در بزرگنمای��ی میانجیگری نخس��ت وزیر ژاپن 
درحالی است که اصول مذاکره نظام، تجربه هیچ برجام، وبدعهدی 
غربی ها پیش روی مابوده است.ماموریت ها و میانجیگریهای اخیر 
با وجود برخی پی��ش بینی ها از ناحیه غربی ها، بازهم برندگی ما 
وبازندگ��ی طرف مقابل را درعرصه بین الملل بدنبال داش��ت زیرا 
آنها دنبال نتیجه گرفتن از مذاکره بودند که به آن دس��ت نیافتند 
از ط��رف دیگر دنبال بر تبلیغی و رس��انه ایی بودند، که معادله به 

نفع ما تمام شد.
دالیل برد ما عبارت است از:

1_رییس جمهور آمریکا تحقیرش��د چ��ون با التماس از آبروی 
نخست وزیر ژاپن بهره جست ولی نتیجه ایی نداشت.

2_ درحالیکه رسانه های جهان منتظر اظهار نظر رهبری بوده 
اند، ایش��ان اعالم فرمودند، ترام��پ صالحیت و لیاقت مبادله پیام 

و مذاکره را ندارد.
3_این اظهار نظر آقا و سایر نظرات ایشان مثل بمبی به گستره 
ک��ره زمین صدا کرد و جهانی ش��د از نظر تبلیغات کمی و کیفی 

برابری باسالها اقدام دفاعی رسانه ایی رادربر داشت.
4_نکته مهم این اس��ت که ای��ن موفقیت ب��رای بیان حقایق 
مواض��ع بر حق وعادالن��ه و امید بخش نظام جمهوری اس��المی، 
توسط دش��من، با هزینه دشمن، و با فضاس��ازی دشمن و صرف 
میلیاردها دالر محاس��به شده بدس��ت آمده است. یعنی دشمنان 
ومعدودی تفاله های داخلی شان می خواهند چراغ ایزد برافروخته 

مملکت امام زمان)عج( را با پف خاموش کنند ولی نمی شود.
5_به هر حال موض��ع حکیمانه والهی رهبری بارقه امید را در 
دل مس��لمانان جهان و مجاهدان مبارز و ازادیخواهان عدالتخواه 
روش��ن س��اخته وانهارا در اقصی نقاط دنیا تش��ویق و دلگرم می 
نماید، که این چنین تازیانه های حق بر سر فرعونهای زمان فرود 
می آید، و این یکی درحال پیش��روی و آن یکی درحال پس��روی 

است.
6_مقام معظ��م رهبری دردوران زعام��ت مبارکش آیه صریح 
واعدواله��م... ق��رآن رامحقق کردندت��ا امروز با ت��وان بازدارندگی 
افتخار آمیز برتر، دس��ت برتر را در رد التماس شیطان اکبر دارند 
و در یوزگی درحدی اس��ت که ترامپ علیرغم رجز خوانی وعربده 
کش��ی های مس��تانه توخالی به چند واسطه برای مذاکره متوسل 
می ش��وند. و جالب اس��ت که نام این نوع از حماقت های اخیر را 

میانجیگری می گذارند.
7_تحقیقا به نظر می رس��د نش��انه های الیوم ی��اء س الذین 
کفروا من دینکم، درحال آشکار شدن است که در آغاز چهله دوم 
انقالب اس��المی دش��من به این رویکرد روی اورده است وما هم 
دراوج تحریم ها وس��ختی ها این چنی��ن به این حدود از توفیقات 
الهی دست می یابیم. منتهی درک این را داشته باشیم که آن مع 
العسر یس��را وعده حتمی قرآن است وبر اثر صبر نوبت ظفر اید و 

قدردان نعمت رهبری باشیم.

استکبارس��تیزی که از ابت��دای نهضت امام 
خمین��ی )ره( کلید خورد و همچنان در بطن و 
بستر جمهوری اس��المی جزء مطالبات و بحث 
های اصلی توده های مردمی و نهضت های اجتماعی فعلی کشور است، به گواه 
تاریخ از ابتدا تاکنون از سوی جوانان در بطن جامعه نهادینه شده است و همواره 
»جوانان انقالبی« در مقابل »وادادگان« مش��ی »مقابله« با استکبار را در تقابل 
»س��ازش« با اس��تکبار قرار دادند.یکی از مهمترین مصادیق این نوع از مواجهه 
جوانان نهضت امام خمینی)ره(، در ترور حس��نعلی منصور و ش��هادت 4 نفر از 

جوانان حزب مؤتلفه اسالمی است.
 در آن دوره وقتی امام خمینی در واکنش به تصویب کاپیتالسیون فرمودند 
که هر کس��ی در مقابل این الیحه فریاد نزند گناه کبیره مرتکب ش��ده است، 
جوانان انقالبی بودند که با نشانه گرفتن هنجره حسنعلی منصور نخست وزیر 
رژیم پهلوی بلندترین فریاد را بر سر رژیم طاغوت کشیدند و با خون پاک خود 

درخت »استکبارستیزی« را در جامعه ایران آبیاری کردند.
پس از انقالب نیز در جریان تس��خیر النه جاسوس��ی آمریکا، باز هم جوانان 
انقالبی بودند که با فریاد بلند، آمریکا را در جامعه بین الملل تحقیر کردند. امام 
خمینی نیز در واکنش به فریاد بلند »جوانان« انقالبی، حرکت آنها را »انقالب 
دوم« نامگذاری کردند تا در همه تاریخ »استکبارس��تیزی« جوانان کشور ثبت 

شود. 
البته بماند برخی که از موضع جوانی به پیری رسیدند و سعی دارند از اقدامات 
استکبارستیزی خود ابراز پشیمانی کنند ولی این ابراز پشیمانی قطعا به دلیل 
گمراهی مسیر گذشته نیس��ت بلکه رخدادها و مالحظات پیری و حتی شاید 
»س��رمایه داری« باشد.جوانان انقالبی این دهه نیز در  لبیک به بیانیه گام دوم 
حضرت امام خامنه ای، ان شا اله حرکت در مسیر »َفاسَتِقم َکما أُِمرَت و َمن تاَب 
َمَعک«،در انجام وظایف و تکالیف خود مقاوم و صبور و به تعبیر امیرالمؤمنین )ع( 
» برای حق در مشکالت و سختی ها شنا می کند« در مواجهه با انواع سختی ها 

و گرفتاری ها کمر خم نمی کند و از میدان خارج نمی شوند.
جوانان انقالبی امروز، به بش��ارت های اله��ی درباره پیروزی قطعی حق 
ب��ر باط��ل و اعانات الهی که فرم��ود: » وکان حّقاً َعلینا نَص��ُر المؤمنین« و 
حاکمی��ت بالمنازع صالحان بر روی زمین که فرمود: » و نُریُد أن نّمنَّ علی 
الذین اس��ُتضِعفوا فی االرِض و نجعلهم أئمًه و نَجَعلَُهُم الواِرثین« عمیقاً باور 
دارند و با اتکاء به همین باورهاس��ت که جهاد می کنند بدون آنکه هراسی 
از جربان باطل داش��ته باش��د و یا درباره س��رانجام جهاد و قیام ذره ای به 

خود تردید راه بدهد.
به هر ترتیب می توان به وضوح در طول تاریخ انقالب مشاهده کرد که جوانان 
کش��ور همواره با رویکرد مبارزه با استکبار به پیروزی های بزرگ دست یافتند 
و رویکردهای سازشکارانه نتوانستند گره ای از مشکالت کشور و مردم و جامعه 

بین الملل باز کند.

دست آورد دیپلماسی انقالبی 

معبر گشایی شهدای جوان
 مؤتلفه اسالمی 

سرمقاله

نصر عزیزی

محمد حسين هوشنگي

یادداشت

ریيس قوه مقننه گفت: ش�هدای موتلفه اسالمی پيشکسوتان و 
پيشتازان مبارزات ملت ایران عليه رژیم ستمشاهی بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی الریجانی 
در نشست علنی  یکشنبه، 26 خردادماه  مجلس شورای اسالمی 
در نطق پيش از دس�تور خود ضمن گراميداش�ت ی�اد و خاطره 
ش�هيد امانی، شهيد بخارایی، شهيد صفار هرندی و شهيد نيک 
نژاد، گفت: آنها پيشکس�وتان و پيش�تازان مبارزات ملت ایران 
عليه رژیم ستمش�اهی بودند که در س�نين جوانی راه درس�ت 
زیس�تن را یافتند و با مجاهدت خویش، مس�ير مبارزات ملت را 

هموار کردند؛ بر ارواح مطهر آنها درود می فرستيم.

علی الریجانی:

شهدای موتلفه با مجاهدت خویش
 مسیر مبارزات ملت را هموار كردند
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تسلیت اسداهلل بادامچیان به دبیرکل حزب اهلل لبنان 
اسداهلل بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در پیامی درگذشت خواهر حجت االسالم سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان را 

تسلیت گفت. متن این پیام بدین شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم"اناهلل و انا الیه راجعون"

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید حسن نصراهلل )دامت افاضاته(
دبيرکل محترم حزب اهلل لبنان

خبر درگذشت خواهر گرامی جنابعالی »مرحومه سیده زکیه نصراهلل«، موجب تاسف و تالم خاطر اینجانب گردید. درگذشت ایشان را صمیمانه 
تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، طلب رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت می نمایم و توفیقات روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

اسداهلل بادامچيان دبير کل حزب موتلفه 
اس�المی، در مراس�می ک�ه به مناس�بت 
سالروز ش�هادت غریبانه شهدای مؤتلفه 
اس�المی عصر جمعه بر مزار آن شهدا در 
آس�تان مقدس امامزاده هادی)ع( برگزار 
ش�د، ضمن بزرگداش�ت یاد ش�هدای 26 
خردادم�اه، ش�هيدان امان�ی، بخارای�ی، 
صفارهرن�دی  و نيک ن�ژاد و ني�ز دیگ�ر 
همراهان آنه�ا در عمليات ب�در همچون 
اندرزگ�و و مرح�وم  ش�هيدان عراق�ی، 
عس�کراوالدی ب�ه ت�داوم خط ش�هادت 
آنها تا امروز اش�اره کرد و شهادت شهيد 
اخي�ر مؤتلفه اس�المی، حجت االس�الم 
و المس�لمين حاج ش�يخ محمد خرسند 

توسط مزدوران آمریکا دانست.
وی با اشاره به اینکه شهدای مؤتلفه اسالمی، 
در مقابله ب��ا کاپیتوالس��یون آمریکایی اقدام 
کردند، یادآور ش��د: آمریکا دو نقش��ه داشت، 
یکی براندازی اسالم در پوشش اصالحات و با 
ظاهر رفران��داوم مردمی که امام این توطئه را 
در هم ش��کاند، با استنصاری که از مردم برای 
یاری اسالم داشت و لبیکی که ملت ما گفت. در 
آن مرحله اعضای مؤتلفه از جمله شهید امانی 
به یاری امام برای آگاه سازی عمومی شتافتند. 
وقتی مزدوران آمریکا نتوانستند با فریب مردمی 
هدف خود را پیش ببرند، دس��ت به س��رکوب 
و دس��تگیری زد و کش��تار مدرس��ه فیضیه و 
15 خرداد س��ال 1342 نیز از همین اقدامات 
ظالمانه بود.دبیر کل حزب موتلفه اسالمی ادامه 
داد: آمریکایی ها زمانی که دیدند با این اقدامات 
به نتیجه ای نرس��یدند، اقدام به تصویب قانون 
کاپیتوالسیون برای مصونیت آمریکا در برابر هر 
جنایتی کردند؛ در این هنگام بود که امام راحل 
مج��ددا قیام کردند و این ش��هیدان در مقابله 
با کاپیتوالس��یون آمریکایی ج��ان خود را نثار 
انقالب اس��المی کردند.همرزم شهدای مؤتلفه 
اسالمی خاطر نش��ان کرد: زمانی که از شهید 
امانی پرس��یده شد ش��ما چرا اعتراض کردید 
گفت امام و مرجع تقلید ما فرمودند »واهلل کبیره 
کرده است هرکس فریاد نزند.« ما دیدیم فقط 
صدای فریاد از لوله سالح است که صدایش در 
جهان خواهد پیچید.بادامچیان با اشاره به نظر 
نمایندگان امام در موتلفه ، ش��هیدان آیت اهلل 

مطهری و آیت اهلل بهشتی مبنی بر ضرورت این 
عملیات و کسب فتوای آن از آیت اهلل العظمی 
میالنی در شرایط عدم دسترسی به امام، افزود: 
مرحوم ش��هید امانی و دیگر یارانش��ان سالها 
دنبال این بودند که یار امام زمان باشند و سرباز 
امام زمان تربیت کنند. وی با اشاره به نمونه ای 
از تبلیغ های ش��هید امانی برای توجه دلها به 
سوی امام زمان، گفت: شهید امانی تابستان ها 
هر دو هفته یکبار نوجوانان را به اردوی تفریحی 
می برد، ش��عر زیبایی بر روی قب��ض این اردو 
نوشته بود که »ای صبح روشن از افق معدلت 
در آی، ما را زیاده طاقت این ش��ام تار نیست« 

کل  بی��ر د حزب .
تلفه  مؤ

می  س��ال ا
س��خنان محمد بخارایی در دادگاه را یادآوری 
کرد ک��ه فریاد برآورد »م��ن اولین گلوله را به 
سینه دشمن رها کردم یعنی که هان ای جوانان 
مسلمان به پیش« و افزود: بر اثر آن تربیت و آن 
جهاد راه شهدا و خط استکبار ستیزی تا امروز 
ادامه دارد. ش��هدای موتلفه با شهادت و جهاد 
خودشان نشان دادند که باید از ولی امر مسلمین 
و نائب امام زمان)ع��ج( که مقتدرانه در مقابل 
مظهر استکبار، استعمار، سلطه طلبی، زورگویی 
و قلدری یعنی آقای ترامپ ایستادند و در مقابل 
فرس��تاده او که پیام آورده بود، این گونه تحقیر 
کردند و فرمودند که او اصال شایسته مبادله پیام 
نیست؛ حمایت کنیم و به خاطر وجود رهبری 
چنین مقتدر ش��کر الهی را به جای آوریم.وی 
همچنین در س��خنانی دیگر، بیانات رهبری را 
در دیدار اس��اتید دانش��گاه، مراسم چهاردهم 

خرداد و سی امین س��الگرد ارتحال امام )ره(، 
مراسم عید سعید فطر و دیدار مسئولین نظام 
مهم دانست و تأکید کرد: مقام معظم رهبری 
در بیانات خود رهبران عرب منطقه را نصیحت 
کردند تا به مواضع اسالم و قرآن بازگردند و از 
کش��تار بی رحمانه مردم یمن و هم صدایی با 
رژیم اشغالگر قدس دست بردارند.بادامچیان در 
پایان س��خنانش اظهار داشت: »نه« به مذاکره 
با آمریکای جهانخوار محور س��خنان معظم له 
بود که دس��تگاه دیپلماسی کش��ور باید به آن 
توجه کنند و س��خن آخر، مقاومت و مقاومت 
و مقاومت به عنوان تنها راه باقی مانده در برابر 
شرارت دشمنان اسالم است. ما اطمینان داریم 
اس��تمرار مبارزه و مقاومت در برابر آمریکا آنها 
را وادار به عقب نش��ینی می کند و پیروزی 
از آن ملت ایران اس��ت.در مراسم برگزار 
شده در ابن بابویه و بر سر مزار شهدای 
منادی عزت و استقالل ایران اسالمی، 
همچنین آیت اهلل صدیقی با تجلیل از 
شهدای مؤتلفه اسالمی گفت: حیات 
انسانی انس��ان ها به وجود مقدس 
امام زمان)عج( بستگی دارد؛ بنابراین 
حیات طیبه انس��ان ها در گرو ظهور 
حضرت اس��ت. امام جمعه موقت تهران 
افزود: بس��یار از انسان ها امام زمان)عج( را 
برای رفع مش��کالت و شفای بیماری خود می 
خواهند، اما ش��هدا چنین نبودند و حضرت را 
تنها برای خودشان می خواستند.  وی با بیان 
اینکه توحید واقعی به والیت پذیری نیاز دارد، 
تاکید کرد: جان منتظران واقعی تشنه عدالت 
و بندگی الهی است و نمی توانند ظلم را تحمل 
کنند برای ظهور امام عصر)عج( همه مردم باید 
چنین حالتی داش��ته باشند، بنابراین تا وقتی 
تنفر و مبارزه با ظلم، طاغوت، فس��اد، فریب و 
دروغ مطالبه قلبی همه انسان ها نشود، ظهور 
رخ نخواهد داد.وی در پایان با بیان اینکه انقالب 
اسالمی انتظار حقیقی را نشان داد، گفت: پیش 
از انقالب برخی تصور می کردند که س��ازش با 
طاغوت و خواندن دعای ندبه برای ظهور کافی 
اس��ت اما امام راحل با انقالب نش��ان دادند که 
برای ظهور باید از دنیا گذش��ته و جان برکف 
آماده حمایت و پشتیبانی از امام زمان)عج( شد، 

در این صورت است که ظهور رخ می دهد.

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

اقتدار امروز ایران مقابل آمریكا 
تداوم خط شهدای مؤتلفه اسالمی است
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راهب��رد آمریکایی ها در ب��رزخ َدَوران دو 
مقوله »زوراندیشی« و »دور اندیشی« سیر 
می کند. راهبرد آنها جواب نداده اس��ت. آنها به سرعت به سمت بحرانی 
عمیق هدایت می شوند و از آن خالصی نخواهند یافت.  »زوراندیشی« آنها 
حکم می کند بزنند زیر هر پیمان و معاهده ای که فکر می کنند می توانند 
باج بیش��تری از طرف مقابل بگیرند. اما »دوراندیشی« آنها می گوید؛ این 
»زور« به زودی علیه خود آنها به کار خواهد رفت و هزینه بیشتری را باید 

پرداخت کنند.
آنها با همین راهبرد با کره ش��مالی وارد گفت وگو ش��دند به در بسته 
خوردند. با چینی ها در جنگ تعرفه ها کم آوردند. در مورد برجام هم دچار 
خبط عظیمی شدند. با پاره کردن برجام رشته دیپلماسی خود را با شرکای 
جهانی و نیز تداوم حقه بازی علیه ملت ایران را پاره کردند. حاال یا باید به 
طرف جنگ بروند یا به طرف پذیرش تعهدات، هر دو راه برای آنها بسته 
اس��ت. دوراندیشی آنها می گوید؛ طرفی از دخالت نظامی نخواهند بست. 
چون در باتالق جنگ عراق، سوریه و افغانستان گیر کرده اند و نمی توانند 
خود را درگیر جنگی جدید بکنند و نمی دانند آینده آن را پیش بینی کنند. 
هزینه های این جنگ کمر اقتصاد آمریکا را خواهد شکست به عالوه اینکه 
افکار عمومی آمریکا تاب پذیرش جنگ جدید را ندارد. ارتش آمریکا برای 
یک جنگ متقارن طراحی شده است. آنها در جنگ نامتقارن که اکنون در 
غرب آسیا در جریان است حرفی برای گفتن ندارند. بازگشت به برجام هم 
جز خفت وخواری و پذیرش شکست برای آنها رقم نخواهد زد. به همین 
دلیل به ظاهر پیش شرط ها را برداشته اند تا دوباره به میز مذاکره برگردند 
تا آنها را در خ��الل مذاکره مطرح کنند. آمریکایی ها مذاکره می کنند تا 
جنگ نکنند، مذاکره می کنند تا امتیازی ندهند پس بهترین گزینه آنها 
مذاکره برای مذاکره یا به اصطالح س��رکار گذاش��تن دستگاه دیپلماسی 
ماست. اینکه رهبری معظم انقالب می فرمایند نه مذاکره نه جنگ از یک 
واقعیتی سخن می گویند که فعالً آمریکایی ها با آن روبه رو هستند حزب 
دموک��رات و حزب جمهوریخواه هر کدام نم��ادی برای اعالم تفکر خود 
دارند. نماد اولی االغ و دومی فیل است. اکنون فیل ها سرکار هستند. جثه 
بزرگ آنها مانع از هر تحرکی شده است این اوضاع را االغ  ها برای آنها مهیا 
کرده اند. همین االغ ها نآدر اول انقالب به ایران حمله کردند و در صحرای 
طبس به امر خداوند تبارک و تعالی نابود ش��دند و طعم شکست حمله 

مجدد به ایران را برای اولین بار چشیدند.
از آن زمان تاکنون نه فیل ها نه االغ  ها شانس خود را در حمله به ایران 
امتحان نکردند و نخواهند کرد. حال سوال کلیدی این است که چه کسانی 
آمریکا را از این مخمصه بیرون خواهند آورد. اکنون آمریکایی ها روی دو 
عده حساب باز کردند. آنها افرادی را در داخل »منگول سیاسی« می دانند 
و در فتنه 7۸ و ۸۸ از آنها کار کش��یدند، امید دارند در این مورد از آنها 
کمک بگیرند. یک عده هم در بیرون هستند که فعالً روی آلمان و ژاپن 

حساب باز کرده اند.
ماس وزیر خارجه آلمان برای »ماس��تمالی« برجام و تکرار حرف های 
ترامپ به تهران آمده است. او قبل از آمدن گفته بود قرار است بروم تهران، 

نگرانی اروپا از قدرت موشکی را به اطالعات مقامات ایران برسانم!
مگر ما مطلع نیستیم آنها نگران هستند که او می  آید بگوید ما نگران 

هستیم؟
آلمان که یک ضلع مذاکره برجامی بوده، به هیچ یک از تعهدات برجامی 
عمل نکرده وحتی از دادن بنزین هواپیمای وزیر خارجه ما در این کشور 
پرهی��ز می کند، چگونه رویش می آید با پُرررویی تمام از این حرفها بزند. 
وزیر خارجه ما یا رئیس جمهور ما چه می خواهد به او بگوید که وی نداند. 
البد می خواهند بگویند ما نگران حضور ناوگان آمریکا و ناتو در خلیج فارس 
نیس��تیم! از پادگان های نظامی ناتو و آمری��کا در دور تا دور ایران نگران 
نیستیم، اما نگرانی شما را درک می کنیم و سعی می کنیم نگرانی شما را 
رفع کنیم! یکی نیست در دستگاه دیپلماسی ما از موضوع مذاکره، فایده 
مذاکره و چند و چون آن سخن بگوید و به افکار عمومی پاسخ دهد چرا 
دستگاه دیپلماسی کرکره دیپلماسی عمومی را پایین کشیده و به دشمن 
جرات داده از این مزخرفات بگوید. آلمان بیشترین سالح را به عربستان 
فروخته و سهم عظیمی در کشتار مردم مظلوم یمن بویژه کودکان و زنان 
دارد. خوش بین ترین سیاس��تمداران در ایران که امید داش��تند با آمریکا 
مذاکره کنند و به نتیجه برسند، االن می گویند هرگونه مذاکره با آمریکا 
دیوانگی است و حاضر نیستند این نقش را در تاریخ دیپلماسی کشور ایفاء 
کنند اما آمریکایی ها از اثرگذاری »منگول های سیاس��ی« در داخل روی 

ذهن این جماعت از دیپلمات ها ناامید نیستند.
خالي بندي "ابرمقاومت” توسط همین منگول هاي سیاسي تئوري پردازي 
شده است. صلح طلبي، اصالح طلبي و دموکراسي سه مقوله  اي که آنها از 
آن به عنوان معبر ابرمقاومت یاد مي کنند، همان مقوله بازگشت به مذاکره 

است.
آمریکایي ها مي خواهند از "صلح طلبي”هاي آنها ترس از جنگ خود را 
مداوا مي کنند. با "اصالح طلبي” آنها ش��ورش هاي جدید را در قالب فتنه 
جدید کلید بزنند. با مقوله "دموکراس��ي” نس��خه جرج سوروس را براي 

تجدید انقالب رنگي در ایران بازنویسي  کنند.
تردید نیس��ت دولت و ملت ای��ران به ویژه رهبري هوش��مند انقالب 
ب��ا راهبرد "دکترین مقاومت امام خمیني )ره(” آمریکا را از زوراندیش��ي 
پشیمان خواهند کرد و حکام فاسد، متجاوز و عهدشکن کاخ سفید را سر 
جاي خود خواهند نش��اند. این وسط قارون هاي منطقه که با زوراندیشي 
آمریکایي ها همراهي مي کنند و به عاقبت کار نمي اندیشند، بیشتر از همه 
ضرر مي کنند. آنها فهمیده اند که رقص شمشیر با کفار مشروعیت خادم 
العربعین بودن آنها  را زیر س��وال برده است. آنها به زودي خواهند فهمید 
شمش��یر براي رقصیدن نیست، براي فرود آمدن بر سر کفار و مشرکین 

است. جبهه مقاومت این حقیقت را اثبات خواهد کرد.

عاقبت زوراندیشی غرب 
محمدکاظم انبارلویی 

عضو شواری مرکزی
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گفت: ام��روز یکی از 
مشکالت ما این است که در نگاه برخی از دولتمردان، استقامت معنایی 
ندارد و تصور دارند که با همراهی و کنار آمدن با قدرت های استکباری 

می توان زندگی بهتری داشت.
محمدحسین ش��فیعی ها در گفت وگو با خبرنگار سیاسی شاخص، 
در خص��وص ابع��اد مختلف مقاوم��ت اظهار کرد: موض��وع مقاومت و 
بردباری در جبهه حق، امری اس��ت که خداوند در آموزه های قرآنی به 
عنوان ویژگی مومنان بیان می کند و زمانی که مومنان در دفاع از حق 

ایستادگی و مقاومت کردند، نتیجه اش پیروزی بود.
وی افزود: استقامت به لحاظ منطقی و عقالنی یک امر واضح است 
که اگر کسی بخواهد به حقی دست یابد، استحقاق آن بدون استقامت 

و بردباری در برابر سختی ها صورت نمی گیرد.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی اس��تان قزوین گفت: تاریخ اسالم نشان 
می ده��د که پیامبر گرامی و ائمه معصومین)ع( در برابر س��خن حقی 
که گفتند، تا پای جان خود اس��تقامت ورزیدند و در این زمینه تعلل 
نکردند؛ اگر امروز از اسالم حقیقی و واقعی بهره مند هستیم، یقینا این 
سرمایه به واسطه استقامت مسلمانان صدر اسالم در طول تاریخ بوده 

که به دست ما رسیده است.
ش��فیعی ها با بیان اینکه امروز حق غیرقابل انکار است، ابراز کرد: به 
خوبی می دانیم که انقالب اس��المی در س��ایه بردباری مردم محقق و 
پیروز ش��د و دفاع مقدس در سایه اس��تقامت مردم توانست به نتیجه 

مطلوب برسد.
وی ادام��ه داد: متج��اوزان دنیا در برابر مقاومت و ایس��تادگی ملت 
ایران شکست خوردند، در حالی که اگر این استقامت محقق نمی شد، 
قدرت ه��ای اس��تکباری در همان اوایل انقالب بنا داش��تند جمهوری 

اسالمی را به مقابله با صدام محکوم کنند.
ش��فیعی ها گفت: اگر بخواهیم سخن حق و اقتدار ما تثبیت شود و 
اس��تکبار در برابر آن تواضع کند، بهترین راه استقامت است؛ از تعبیر 
زیبای قرآن »ان مع العسر یسرا« نیز این مفهوم بر می آید که »در پایان 
هر سختی، آسایش و آسانی به دست می آید« و اگر بخواهیم در برابر 

استکبار و امریکا به پیروزی برسیم به مقاومت نیاز داریم.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان قزوین اضافه کرد: مقاومت در 
عرصه های مختلف سیاس��ی، اجتماعی، افتصادی، فرهنگی، دفاعی و 

نظامی تعریف می شود و تمام زندگی ما را در برمی گیرد.
وی با بیان اینکه دنیا زدگی و مادی گرایی ما را امروز دچار آس��یب 
کرده اس��ت، ادامه داد: این دنیازدگی و مادی گرایی برخی از مسئولین 

با استقامت و مقاومت همخوانی ندارد.
شفیعی ها اضافه کرد: برخی امروز برای رسیدن به هدف های دنیوی 
حاضر هس��تند به هر سازش و مصالحه تن دهند و از مقاومت دینی و 
قرآنی فاصله بگیرند که متاسفانه این تزلزل در بین برخی از دولتمردان 

از ابتدای انقالب تا کنون مشاهده شده است.

دبیر حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان قزوین ابرا ز کرد: امروز یکی از 
مشکالت ما این است که در نگاه برخی از دولتمردان، استقامت معنایی 
ندارد و تصور دارند که با همراهی و کنار آمدن با قدرت های استکباری 
می توان زندگی بهتری داشت، در حالی که ما این شرایط را امتحان و 

نتیجه منفی آن را در موضوعاتی همچون برجام مشاهده کردیم.
وی بیان کرد: امروز ادبیات و گفتمان مقاومت یک گفتمان قطعی و 
صدرصدی است و اگر پای آن ایستادگی کنیم، به نتایج ارزشمند دست 
می یابیم و اگر از اس��تقامت و مقاومت دوری کنیم یقینا آس��یب های 

بسیاری بر ما وارد خواهد شد.
ش��فیعی ها تصریح کرد: کس��انی که تصور می کنن��د که مذاکره با 
امریکا برای ما نتیجه مثبتی خواهد داش��ت یقینا در اش��تباه هستند 
و مش��اهده کردیم که امریکا به عهد و پیمان خود پایبند نیس��ت لذا 

دولتمردان ما باید به امریکا نشان دهند که مردم ما را با حیله و نیرنگ 
نمی توانند از انقالب دور کنند.

وی در خصوص تبیین شرایط و توانمندی های فعلی جبهه مقاومت 
برای تداوم ایستادگی اضافه کرد: امروز حوزه اقتصاد به عنوان مهمترین 
دغدغه کشور و به عنوان پاشنه آشیل ما است و دشمن بر این موضوع 

توجه کرده است تا به ما ضربه بزند.
دبیر حزب موتلفه اس��المی اس��تان قزوی��ن یادآور ش��د: اگر نگاه 
دولتمردان به آن س��وی مرزها کاهش یاب��د و به توان و ظرفیت خود 
تکی��ه و نقطه های اصلی اقتصادی را با کمک س��رمایه های کش��ور و 
جوانان تقویت کنند، بدون شک در فاصله کوتاه مدت می توانیم اقتصاد 

را ساماندهی کنیم.
شفیعی ها به تاثیر مقاومت و تکیه بر توان داخلی برای حفظ امنیت 
منطقه اش��اره کرد و گفت: امریکا تص��ور می کرد که یمن را به عنوان 
ضعیف ترین کش��ور عربی می تواند در مدت یک هفته با خاک یکسان 
کند و در باورش نمی گنجید که مردم مظلوم آن به مدت چهارس��ال 

بجنگند و امروز با تمام قدرت در برابر امریکا ایستادگی کنند.
وی افزود: بدون شک این موفقیت های یمن نتیجه استقامت و باورها 
است؛ خداوند زمانی که ضمانت کرده است که یار مومنان خواهد بود 
مس��لما این امر محقق می ش��ود و برهان روش��ن این وعده الهی، نیز 

پیروزی مردم مظلوم یمن است.
شفیعی ها خاطرنش��ان کرد: اگر سوریه هشت سال پیش و امروز را 
مقایس��ه کنیم درمی یابیم که استقامت مردم سوریه و محور مقاومت 
موجب شد تا استکبار، نظام سوریه را بپذیرد و نمونه های این استقامت 

را می توان در دنیای امروز مشاهده کرد.
دبیر حزب موتلفه اس��المی استان قزوین با اشاره به منطق مقاومت 
تصریح کرد: منطق مقاومت، ریش��ه قرآنی دارد و در جای جای آیات 
ق��رآن این معنا اس��تنباط می ش��ود که تحقق حق س��خت و نیازمند 
پافشاری و استقامت است که نمونه این سختی و استقامت را می توان 

در زندگی اهل بیت)ع( مشاهده کرد.

محمدحسین شفیعی  ها:

نابسامانی امروز كشور نتیجه نگاه دولتمردان به غرب است
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: درس رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر 
ژاپن برای مس��ؤوالن نظام جمهوری اسالمی، 
درس دیپلماسی انقالبی، اقتدار، عزت آفرینی و 

سازش ناپذیری با ظلم و ظالم دشمن بود. 
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس از مش��هد، 
حمیدرضا ترقی ظهر امروز در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد گفت: 
خرداد ماه در تاریخ انقالب مبدأ و منشأ و تداوم 
انقالب اس��ت، قیام امام از 15 خرداد آغاز شد و 
رهبر انقالب در همین ماه پس از امام)ره( والیت 

را به دوش گرفتند و آن را تداوم بخشیدند. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
اظهار کرد: اقتدار، صالبت و ایس��تادگی انقالب 
را در دیدار دو روز پیش رهبری با نخست وزیر 

ژاپن مشاهده کردید و ملت و امت اسالمی باید 
بر این عزت و اقتدار که بینی آمریکا را به خاک 
مالید و حامیان آن را تحقیر کرد، به خود ببالند 

و بر این نعمت عظمای والیت شکرگزار باشد.
وی افزود: درس رهبری برای مسؤوالن نظام 
جمهوری اس��المی، درس دیپلماسی انقالبی، 
اقتدار، عزت آفرینی و س��ازش ناپذیری با ظلم و 

ظالم دشمن بود. 
ترقی ادامه داد: اگر دولت مردان ما به همین 
موض��ع و فرمان رهبری در سیاس��ت خارجی 
عمل می کردند این همه مشکالت اقتصادی و 
فشارهای سیاسی و روانی را تحمل نمی کردیم.

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
بیان ک��رد: اگر دولت مردان م��ا زودتر از غرب 
و بیگانه دل بریده بودند و به وعده های پوشالی 
آن ها دل نبس��ته بودند، امروز بر فرصت های از 

دست رفته افسوس نمی خوردیم.

وی متذک��ر ش��د: 56 س��ال پیش حضرت 
امام)ره( سه هیأت مذهبی و سیاسی و جوانان 
تهران را جمع کردند تا ائتالف تش��کیل دهند 
و کارهای قیام 15 خرداد س��ال 43 را به انجام 
برسانند، این هیأت جمعیت موتلفه اسالمی نام 
گرفت و توانس��ت کارهای بس��یاری در شروع 
مبارزات از پخش اعالمیه تا بستن بازار و فراهم 

کردن زمینه سخنرانی های امام را انجام دهد. 
ترقی تصریح کرد: ش��هید بهشتی و شهید 
باهن��ر در تش��کیل مرامنامه نظ��ر داده اند و بر 

فعالیت های این تشکل نظارت کردند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: هدف این تشکل که توسط بزرگان شکل 
گرفت، تحقق جامعه نمونه اسالمی بود و پس 
از بازداش��ت امام نقش این تشکل برای آزادی 

ایشان بسیار موثر بود.
وی با بیان اینکه شهدا ما را نسبت به خائنین 
آگاه کردند، خاطرنش��ان کرد: درس های شهدا 
برای ما قابل تأمل است، آمریکا دشمن است و 
اگر خواسته او را انجام دهیم او باز هم خواسته 

دیگری دارد.
ترقی ایجاد جامعه نمونه اس��المی را یکی از 
مهم تری��ن اهداف انقالب دانس��ت و افزود: این 
هدفی است که رهبری آن را در گام دوم انقالب 

مورد تاکید قرار دادند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
بیان کرد: ام��روز یکی دیگر از اعضای حزب ما، 
حجت االسالم خرس��ند، امام جمعه کازرون به 
شهادت رسیده است  و باز هم همان آرمان برای 

پی ریزی جامعه اسالمی مورد توجه ما است.
وی عنوان کرد: س��وال این است که چرا بعد 
از 40 س��ال هنوز نتوانستیم در فرآیند انقالب، 

دولت و جامعه اسالمی ایجاد کنیم؟ چرا رهبری 
در گام دوم دولت و جامعه س��ازی اسالمی را به 
نسل جدید واگذار کرده اند؟ چرا نتوانستیم یک 
شهر اسالمی ایجاد کنیم که به مردم ویژگی های 

آن نشان دهیم؟ 
ترقی گفت: ویژگی های آرمان ش��هر رضوی 
را در مشهد تدوین کردیم اما افسوس که هنوز 
نمونه ب��ارزی از آن وجود ندارد، راه حل آن این 
اس��ت که باید انتخاب خود را ب��ا معیار امام و 

رهبری یکی کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
اش��اره به اینکه معیار ما با معیار امام و رهبری 
یکسان نیست، اظهار کرد:  برخالف نظر رهبری 
ما نیروی لیبرال و غیرانقالبی انتخاب می کنیم، 
م��ا مدیران غیرجه��ادی و ضعی��ف االیمان را 

انتخاب می کنیم.
وی اف��زود: رهب��ری می فرمایند به ظرفیت 
داخلی اعتنا کنید، اما ما این کار را نکردیم، چرا 
باید منتخبین ما از قافله ساالر نظام و حکومت، 
این قدر عقب باشند؟ آیا برخورد رهبر با نخست 
وزیر ژاپن برای ما اقتدار آفرید یا قهوه خوردن با 

سیاست مداران بیگانه؟
ترقی ب��ا بیان اینک��ه رهب��ری راهبردهای 
چندگان��ه ای به ما داده اند ، بی��ان کرد: راهبرد 
یک تحلیل درس��ت از کشور و تحلیل منطبق 
ب��ر واقعیات اس��ت، چرا که بعضی ه��ا آنچنان 
سیاه نمایی می کنند که انقالب انگار هیچ کاری 

برای این کشور نکرده است.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
افزود: بعضی آنچنان تالش دشمن را مهم جلوه 

می دهند که انگار آینده ای برای انقالب نیست.
وی عن��وان کرد: هم ایثارگران دوران انقالب 

حمیدرضا ترقی:

مشكالت اقتصادی با عمل به دیپلماسی انقالبی حل می شد
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زحمات بی نظیری را برای کشور انجام دادند و هم آینده انقالب به 
برکت خون شهیدان و اخالص امام و رهبری و همه عزیزانی که 

زحمت و رنج کشیدند، درخشان است.
ترقی متذکر ش��د: انقالبی که متکی به وعده های الهی اس��ت، 

آینده آن پیوستن به انقالب حضرت مهدی)عج( خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: دومین راهبرد 
رهبری برای حرک��ت در گام دوم قرار دادند، حرکت با نیروهای 
جوان برای اداره کش��ور است، در زمانی که حکومت ستمشاهی 
بود، برای مقابله با کاپیتوالسیون که باعث می شد خارجی ها هر 
غلطی در کشور بکنند، در آن زمان ما راهی جز اعدام خائنین با 

حکم مراجع نداشتیم.
وی عنوان کرد: امروز باید همه کارها در قالب قانون انجام شود، 
چرا در سال ۸۸ ما با فتنه مقابله کردیم چون قانون گریز بودند، 

باید برای هر کاری از راه قانون وارد شد.
ترقی اظهار کرد: رهبری می فرمایند همیش��ه با رعایت قانون، 
آتش به اختیار باش��ید و با رعایت قانون در جهت اصالح جامعه 

گام بردارید.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی ه��دف دار بودن 
حرکت آن هم به س��وی تمدن نوین اس��المی را سومین راهبرد 
دانس��ت و گفت: اگر همه تحرکات جامعه به س��مت هدف اصلی 
یعنی جامعه اس��المی تنظیم ش��ود، نوع حرکت، برنامه، روش و 

کنش جامعه متفاوت است.
وی افزود: اما در مقابل حرکت نامشخصی که معلوم نباشد برای 

چه انجام شده، کار به جایی نمی برد.
ترقی متذکر ش��د: باید مش��خص باش��د که ه��دف مجلس، 
جامعه س��ازی اس��ت، اگر هدف دولت جامعه س��ازی باش��د یک 
سیاس��ت مدار نمی گفت بهشت و جهنم مردم به ما ربطی ندارد، 
وقتی قرآن دین و اس��الم وجود دارد، نباید این حرف گفته شود 

چرا که در قانون اساسی شما قسم می خوردید.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: 
چطور همه وزارت بهداشت برای بیماری بسیج می شود اما همین 
دولتی که در برابر جس��م مردم مسؤول اس��ت، برای روان مردم 
مس��ؤول نیست؟ اگر میکروب فرهنگی وارد جامعه شد این برای 
جامعه ضرر ندارد؟ قطعا این حرف منطبق با اسالم نیست، دولت 

باید هدفش جامعه سازی باشد.
وی بیان کرد: راهبرد چهارم امیدواری به نظام و آینده جمهوری 
اسالمی است، تمام دشمنان بسیج شدند تا امید را از کشور دور 
کنند، دشمن می خواهد مردم ناامید شوند و بگویند اقتصاد نابوده 

شده و ما توان مقابله با آمریکا را نداریم.
ترقی گفت: امروز این آمریکا اس��ت که محتاج عکس گرفتن 
با مس��ؤوالن ما برای مذاکره است، این عزت اسالم است، کجا در 
تاریخ کش��ور ما چنین عزتی را سراغ دارید؟ شاه برای تغییر یک 
نخس��ت وزیر چقدر باید با آمریکا و انگلیس کلنجار می رفت که 

اجازه بدهند. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی متذکر شد: امروز 
ای��ن عزت و اقتدار کاری ک��رده که ترامپ با همه توانش در برابر 

نیروهای ما در خلیج فارس ذلیل و خوار شود. 
وی عنوان کرد: 30 سال بعد از امام خمینی)ره(، دشمن هر روز 
منتظر نابودی نظام بود، دشمن به این نظام و انقالب بینش ندارد 
تا بداند این انقالب نفوذش به  اندازه ای است که آمریکا را به وحشت 

انداخته و همه این ها دلیلی برای امیدواری ما به نظام است. 
ترقی تاکید کرد: این انقالب ماندنی است و به انقالب حضرت 
مهدی موعود)عج( متصل می ش��ود و همان ط��ور که وعده های 

رهبری عینیت پیدا کرده است، نابودی اسرائیل انجام می شود. 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی عنوان کرد: پنجمین 
راهبرد این است که باید متناسب با زمان و با برنامه ریزی به جلو 
برویم، مجموعه این راهبردها نشان می دهد رهبری با حزب بازی 

مخالفند اما با کار حزبی درست موافق هستند. 
وی افزود: حزبی که دعوت به خدا کند نه به خودش، حزبی که 
هدف اصلی او حفظ نظام باشد، به دنبال شایسته ساالری باشد و 

به دنبال خواسته بیگانگان نباشد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: محور مقاومت یعنی دولت 
جوان حزب الهی باید روی کار بیاید، مجلس متحول شود و انقالب در مسیر گام 

دوم انقالب و مدنظر مقام معظم رهبری با عزت و اقتدار ادامه پیدا کند.  
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمد کرمی راد در سخنرانی قبل 
از خطبه های نماز جمعه کرمانشاه، اظهار داشت: محور مقاومت یعنی اجازه به 

لیبرال های داخلی، فرصت طلب ها و انحصارطلب ها ندهیم.
وی افزود: محور مقاومت یعن��ی دولت جوان حزب الهی باید روی کار بیاید، 
مجلس متحول ش��ود و انقالب در مس��یر گام دوم انقالب و مدنظر مقام معظم 

رهبری با عزت و اقتدار ادامه پیدا کند.
کرمی راد گفت: یکی از آثار پربرکت صبر و استقامت ملت ایران، حضور نخست 
وزیر ژاپن در ایران به عنوان حامل پیام ترامپ اس��ت که مقام معظم رهبری با 

اقتدار و عظمت پاسخ وی را دادند.
وی با بیان اینکه مردم ش��ریف ایران با صبر و اس��تقامت در مقابل دش��من  
ایس��تاده است افزود: نخس��ت وزیر  ژاپن در محضر ولی امر مسلمین به عنوان 
پیام رسان ترامپ زمانی که قصد بیان مطالبی را داشت مقام معظم رهبری با آن 

اقتدار و عظمت به محکمی جواب دادند.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی استان کرمانشاه بیان کرد: امام)ره( انقالب را در 
زم��ان نظام دوقطبی ایجاد ک��رد که در یک رأس آن ایاالت متحده آمریکا و در 

رأس دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشتند.
کرمی راد افزود: در این نظام دوقطبی هر انقالبی می خواست به پیروزی برسد 
به ناچار باید به بلوک غرب یا شرق وابسته می شد و هیچ انقالبی در دنیا نبود که 
بخواهد همچون جمهوری اسالمی شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« و 

»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« را سر بدهد. 
وی بیان کرد: امروز تفکر مقام معظم رهبری، نائب برحق امام زمان)عج( به 
گونه ای است که محکم و با استقامت در مقابل زیاده خواهی      های آمریکا و ایادی 

داخلی و خارجی آن ها ایستاده است.
کرمی راد با اش��اره به اینکه امروز ایران اس��المی به عنوان محور مقاومت در 
منطقه معادالت آمریکا را به هم ریخته است گفت: پیش بینی امام)ره( این بود 
روزی خواهد رسید که هیمنه و هیبت استکبار جهانی فرو خواهد ریخت و امروز 

آن زمان فرا رسیده است.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمانشاه، بیان کرد: در یمن می بینیم که 
رژیم وهابی، سلفی و صهیونیستی آل سعود پنج سال با سالح های آمریکایی و با 
امکانات شرق و غرب به مردم مظلوم یمن حمله می کنند و مردم یمن با تأسی 

از انقالب ایران مقاومت می کند.
کرمی راد عنوان کرد: جنبش حماس و مجاهدان فلسطین، در غزه ایستادگی 

کردند و جنگ 33 روزه و 22 روزه گواهی بر این موضوع است.
وی با اشاره به سخنران سیدحسن نصراهلل مبنی بر اینکه ما مقاومت را از امثال 
محمدحس��ین فهمیده آموختیم بیان کرد: این انقالب باید به انقالب حضرت 

مهدی)عج( ملحق شود.

محمد کرمی  راد

محور مقاومت معادالت آمریكا
 را به هم ریخته است
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اگر بخواهيد پدر را به لحاظ شخصيتی 
توصيف کنيد، چه درحدی که خود حضور 
او را لمس کردید و چه در حد روایت هایی 
ک�ه از اطرافيان ش�نيده اید، چه خواهيد 

گفت؟
برخالف بیش��تر ما جوانان که طولی زندگی 
می کنیم، ایش��ان عرضی زندگی می کردند. به 
ای��ن معنا که ما مثال اول به مدرس��ه می رویم، 
بعد دانشگاه می رویم، بعد شغل پیدا می کنیم و 
ازدواج می کنیم و همه وقایع زندگی مان به شکل 
متوالی و پشت سر هم اتفاق می افتد و مرحله به 
مرحله پیش می رویم، اما ایشان از سنین بسیار 
پایین، به شکل موازی و در همه زمینه ها فعالیت 
می کردند. از یک طرف به مسائل دینی اهمیت 
می دادند و از سوی دیگر به کسب و تجارتشان 
می پرداختند. به خانه و خانواده و همچنین اقوام 
و دوستان، با شیوه خاصی رسیدگی می کردند. 
برای جوانان و سالمندان و دیگر اقشار، جلسات 
احکام و قرائت و تفس��یر قرآن می گذاشتند. به 
هر صنف و قش��ری که نگاه  کنی��د، می بینید 
ایشان برایش��ان برنامه ریزی و جلسه داشتند و 
به همین دلیل، صدها و بلکه هزاران دوس��ت و 
رفیق پیدا کرده بودند. همین شبکه هم موجب 
ش��د که ایش��ان و دوستانش��ان در هیات های 
مؤتلفه، بتوانند در یک ش��ب اعالمیه امام را در 
سراسر ایران پخش کنند، بی آن که حتی یک نفر 
دستگیر شود! کاری که در آن شرایط خفقان و 
اختناق سنگین رژیم کار فوق العاده شگفت آوری 

بود و رژیم را به شدت نگران کرد.
از زمان�ی ک�ه خودت�ان را ش�ناختيد، 
به خصوص در دوران تحصيالت و نوجوانی، 
از طرف دوستانتان با چه نوع برخوردهایی 

مواجه بودید؟ 
من متولد سال 1341 هستم و وقتی انقالب 
ش��د 16 سال داشتم. در دهه 40 و 50 شرایط 
جامعه به گونه ای بود که از ترس مشکالتی که 
رژیم ش��اه و ساواک برای افراد ایجاد می کردند، 
حتی زن و ش��وهر و مادر و پ��در و فرزندان به 
هم اعتماد نداش��تند! در مدارس که وضع بدتر 
از ای��ن هم بود. تازه من به یک مدرس��ه دینی، 
یعنی یکی از مدارس جامعه تعلیمات اسالمی 
می رفتم، با این همه ب��ه من می گفتند: فرزند 
قات��ل و نمی گفتن��د فرزند ش��هید! آن موقع 
وس��ایل بازی برای بچه ها خیل��ی کم بود. یادم 
هس��ت مادربزرگم از مکه برای��م توپ ماهوتی 
آورده بودند. وقتی در مدرس��ه می خواس��تم با 
این توپ هفت س��نگ بازی کنم، بچه ها توپ را 
از من می گرفتن��د و بازی می کردند و من حق 
بازی کردن با بچه ها را نداش��تم! در مدرسه اگر 
بچه ای با من حرف می زد، از شهربانی می آمدند 
و بچه و پدر و مادرش را می خواستند که: با این 
آدم حرف نزنید، اینها سرشان بوی قورمه سبزی 
می دهد! ای��ن روزه��ا وقت��ی آدم روزنامه ها و 
مجالت و رسانه های عمومی را می بیند که هر 
کس��ی چقدر راحت حرفش را می زند و با این 
همه خیلی ها معتقدند خفقان وجود دارد، واقعا 
حیرت می کند! اینها اصال درکی از خفقان زمان 

ش��اه و ش��رایط آن رژیم ندارند و خیلی راحت 
قضاوت می کنند. در آن موقع امثال ما اصال حق 

نداشتیم با کسی رفت و آمد یا بازی کنیم.
در دو دهه اخیر جریان مخالف با اعدام منصور 
روی این نکته تأکید می کنند که: امام با مبارزات 
مسلحانه مخالف بودند. البته امام قاعدتا این گونه 
فکر می کردند اما آیا در مورد اعدام حس��نعلی 
منصور هم این مخالفت همچنان وجود داشت؟ 
با توج��ه به نزدیکی خان��واده و دایی هایتان به 

ایشان، دریافت خودتان در این باره چیست؟
در پاس��خ به این سؤال ش��ما می توانم چند 
خاطره را عرض کنم. اوایل انقالب بود و آیت ا... 
منتظری از زندان آزاد شده بودند و ما به دیدن 
ایشان رفتیم. ایش��ان وقتی ما را دیدند، خیلی 
منقلب شدند و خاطره ای را از امام نقل کردند. 
من این خاطره را از یکی از بزرگان دیگر، گمانم 
آیت ا... امامی کاش��انی هم شنیده ام. می گفتند: 
وقتی این حادثه اتفاق افتاد، حضرت امام گفتند: 

شبی نیست که در نماز شبم اینها را دعا نکنم!
خاطره دیگر این اس��ت که در روز 12 بهمن 
که امام وارد ایران شدند، ده ها نفر خود را آماده 
کرده بودند که در بهش��ت زهرا جلوی حضرت 
امام متنی را قرائت کنند و خیر مقدم بگویند، از 
جمله آقای علی مطهری که متنی را آماده کرده 
بودن��د. به من هم گفته بودن��د چیزی را آماده 

داشته باشم. از خانواده رضایی ها...
برخی هم مادر رضایی ها را معرفی کرده 

بودند؟
بله، همه آماده شده بودند که به هر نحوی که 
شده خیر مقدمی به حضرت امام بگویند. وقتی 
حض��رت امام در جایگاهی که در بهش��ت زهرا 
برای س��خنرانی ایش��ان آماده ش��ده بود قرار 
گرفتند، آقای مطهری به امام گفتند کس��انی 
می خواهند به ش��ما خیر مق��دم بگویند. امام 
پرسیدند: چه کس��انی هستند؟ آقای مطهری 
اس��امی را گفتند و وقتی نوبت به فرزند شهید 
حاج صادق امانی رسید، امام فرمودند: »همین 

پسر ایش��ان کفایت می کند«. به نظرم این هم 
نش��انه توجه امام به ش��هید حاج صادق امانی 
اس��ت. به این دلیل ک��ه در دوران آغاز نهضت، 
مرحوم پدرم و دوستان شان در مؤتلفه ارتباطات 
زیادی با حضرت امام داش��تند و ایشان نسبت 
به پدر شناخت داشتند و می دانستند هر چند 
مکال است،  ولی صاحب استنباط و فضل است. 
از این دس��ت خاطرات زیادن��د. مثال زمانی که 
قرار بود با دختر مرحوم حاج حبیب ا... ش��فیق 
ازدواج کنم، امام در روز عید غدیر به کسی وقت 
نمی دادند، ولی ما را برای اجرای خطبه عقد به 

حضور پذیرفتند.
درچه سالی؟

سال 1360. ایشان در روز عید غدیر، به طور 
خ��اص ما را پذیرفتند و خدمت ش��ان رفتیم و 
خیلی اظه��ار محبت کردند و خطبه عقد ما را 
خواندند. در این موض��وع ، خاطره های پراکنده 

خیلی زیادند.
از کس�انی ک�ه پ�س از اع�دام انقالبی 
منصور زنده ماندند یا بعدها از زندان آزاد 
شدند، چه کسانی با شما ارتباط داشتند؟ 
مثال ش�هيد اندرزگو را دیده بودید و با او 

ارتباط داشتيد؟
گاهی شهید اندرزگو را در خانه شهید حاج 

صادق اسالمی می دیدیم.
دوست صميمی شهيد اندرزگو بود...

بل��ه، آق��ای اس��المی یک��ی از بزرگ ترین 
انقالبیونی هس��تند که حق ایش��ان در انقالب 
بسیار ضایع شده است. ایش��ان به گردن خود 
من خیلی حق دارد، چون در بحران های زیادی 
به من کمک کرده بودند. گروه های زیادی مثل 
نهضت آزادی یا گروه آقای میرحسین موسوی 
به نام گروه جوانان، با آش��نایی ای که با شهید 
حاج صادق امانی و خانواده ما داش��تند، از من 
دعوت به همکاری می کردند. گروه های مختلف 
ت��الش می کردند ما را جذب کنن��د که با آنها 
همکاری داشته باشیم. مدتی هم در دام فرقان 
افتاده بودم! مدرسه ای به نام جهان آرا می رفتم 
که مرحوم ش��هید دانش آش��تیانی آن را اداره 
می کردند. ایش��ان بعدها جزو شهدای 72 تن 
حزب جمهوری شدند. خیلی از بچه های فرقان 
همکالس��ی های ما بودند. وقتی در این مدرسه 
تحصیل می کردیم، آقایی به نام علی حاتمی از 
دوستان شیخ حبیب ا... آشوری و از سرکرده های 
فرقان در آنجا بود و کتاب توحید آشوری را داده 
بودند که من بخوانم. ش��هید اس��المی متوجه 
ش��دند و مرا راهنمایی کردند که این شیخ آدم 

منحرفی است. از این موارد زیاد بود.
آیت ا... خامنه ای را اولين بار کجا دیدید 
و واکنش ایشان نسبت به پدرتان چه بود؟

ما قبل از انقالب با حضرت آقا آش��نا بودیم. 
ایشان همیش��ه اظهار عالقه و ارادت زیادی به 
مرحوم پدر داشتند و فرموده بودند: شهید امانی 
از جمله کس��انی بودند که در دورانی که همه 
دچار س��کوت و سکون شده بودند، روح تازه ای 
در کالب��د جامع��ه دمیدند و انقالبی��ون انرژی 

تازه ای گرفتند.

فرزند شهید حاج صادق امانی:

امام گفتند شبی نیست كه در نماز شبم شهدای موتلفه را دعا نكنم
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پسر عموی شهيد بخارایی نقل می کند: یک روز قبل از اعدام 
محم�د، از همه فاميل دعوت کردند و گفتند هرکس بخواهد می 
تواند به مالقات محمد برود. من به همراه دیگر عموزاده هایم که 

حدود 30 نفر می شدیم، به زندان »باغ شاه« رفتيم.
ب��ه گزارش نوید ش��اهد، محم��د بخارایی همان جوان 20 س��اله ای 
اس��ت که یکم بهمن ماه 1343 به همراه شهیدان »صادق امانی«، »رضا 
صفارهرندی« و »مرتضی نیک نژاد«، نخست وزیر وقت ایران »حسنعلی 
منصور« را مقابل مجلس شورای اسالمی ترور می کند، همان جا دستگیر 

می شود و پنج ماه بعد در بامداد 26 خرداد 1344 به شهادت می رسد.
روزی که رادیو اعالم می کند »حسنعلی منصور« به دست »بخارایی« 
ترور شد. خانواده و فامیل تازه متوجه می شوند که محمد، پسر متدین 
و آرام خانواده بخارایی، چقدر شجاع و جسور بوده که نخست وزیر وقت 
را ترور می کند و امروز قدیمی های فامیل بعد از گذش��ت 54 س��ال از 

شهادتش از او به عنوان قهرمان یاد می کنند.
در آستانه پنجاه و چهارمین سالروز شهادت شهیدان چهارگانه موتلفه 
در صدد برآمدیم تا با خانواده این شهید جاوید در »نوید شاهد« به گفت 
و گو بنشینیم. از خانواده شهید، اطالعات زیادی در دسترس نبود و شاید 
دلیلش گذر زمان باش��د که باعث ش��ده والدین شهید نیز در خاک آرام 
بگیرند. از طریق »حزب موتلفه« با حاج »محمد بخارایی کاش��ی«، پسر 
عموی بزرگ شهید آشنا شدیم. ایشان متولد 1305 و پسر عموی بزرگ 
ش��هید »محمد بخارایی« است. از زمان بازداشت تا اعدام »محمد« را به 
خوبی به یاد دارد و اگرچه بیش از نیم قرن از شهادت پسر عموی جوانش 
می گذرد اما هربار که از او سخن می گوید، چهره اش محزون شده و به 

فکر فرو می رود. 
مصاحبه صمیمی »نوید ش��اهد« با حاج محمد بخارایی کاشی که در 

منزل ایشان انجام شد را در ادامه می خوانید: 
آقای بخارایی در ابتدا درباره شهید بخارایی و خانواده ایشان بگویید.

پدر ش��هید بخارایی، عموی بنده بود. 9 فرزند داش��ت و تا آنجایی که 
یادم می آید، محمد فرزند دوم خانواده بود. شهید بخارایی یک مدت در 
بنگاه پدرش کار می کرد اما خیلی دوام نیاورد. می گفت »این کار به درد 
من نمی خورد.« به بازار رفت و تحصیلدار»حاجی بابای آهن فروش« شد. 

محمد پسر سالم، متدین، با ادب و خوبی بود.
ش�ما در جری�ان فعاليت های سياس�ی ش�هيد بخارایی قرار 

داشتيد؟ 
خیر، با این که پس��ر عمو بودیم اما اطالعی از فعالیت های سیاس��ی 
»محمد« نداشتم زیرا رفت و آمدمان خانوادگی مان زیاد نبود. من بیشتر 

پدر محمد را می دیدم زیرا در محل کارمان نزدیک هم بود. 
خبر دستگيری شهيد بخارایی را چطور شنيدید؟

ظهر روز اول بهمن ماه بود. در دفتر کارم مشغول وضو گرفتن بودم که 
رادیو اعالم کرد »حسنعلی منصور« به دست »بخارایی« ترور شده است 

و آنجا بود که خبر را شنیدم. 
واکنش پدر و مادر شهید بخارایی نسبت به اقدام پسرشان چگونه بود؟ 
بعد از دس��تگیری »محمد« فش��ار روی خانواده و فامیل شروع شد و 
مدام کارآگاه ها در اطرافمان بودند. ما حتی نتوانس��تیم به خانه ش��هید 
برویم. درآن زمان همس��ایه ها و فامیل جرائت نم��ی کردند به خانواده 
شهید نزدیک شوند. خیلی از اقوام از ترس ساواک، فامیلی شان را عوض 
کردند اما هیچ کس از محمد و خانواده اش بد نمی گفت. نزدیک 6 ماه 
دو س��رهنگ از صبح تا بعدازظهر به نوب��ت در دفترم بودند و کارهایم را 

زیرنظر می گرفتند. 
ش�هيد بخارایی بعد از ترور، همان س�اعت اول جلوی مسجد 
»س�په ساالر« دستگير می شود. ساواک چگونه از محل اختفای 

هم دستان شهيد مطلع می شود؟ 
بعد از دستگیری محمد، مادرش را را هم بازداشت کردند و مادر و پسر 
را دو سه ساعت در یک اتاق کنار هم قرار دادند. فکر می کردند از مکالمه 
آنها می توانند هم دس��تان محمد را پیدا کنند. مادر ش��هید بخارایی در 
بازجویی چیزی نمی گوید. گویی به او قول می دهند که اگر اسم دوستان 

محمد را بگوید، در مجازات پسرش تخیف قائل می شوند و آزادش کنند. 
ایش��ان هم از روی سادگی اسم دوستانش را می گوید. دوستان نزدیک 
محمد را به خوبی می شناخت زیرا با هم محله ای بودند. با این ترفند هم 

دستان محمد، دستگیر شدند. 
در آن 5 ماه که ش�هيد بخارای�ی زندان بودند، اجازه مالقات با 

ایشان را داشتيد؟ 
ی��ک روز قبل از اعدام محمد، از همه فامی��ل دعوت کردند و گفتند 
هرک��س بخواهد می توان��د به مالقات محمد برود. م��ن به همراه دیگر 
عموزاده هایم که حدود 30 نفر می ش��دیم، به زندان »باغ شاه« رفتیم. 
محمد به همراه ش��هیدان »امانی«، »صفار هرن��دی« و »نیک نژاد« باال 
ایستاده بودند و ما هم پایین بودیم. محمد می خندید و خیلی خوشحال 
بود. یکی از هم جرم های ایشان که البته حکمش اعدام نبود، خیلی بی 
تابی می کرد. محمد گفت:»ما زیر تیغ اعدام هس��تیم اما ایشان ناراحت 

است و خودش را می بازد.« 
شهید بخارایی زمانی که حسنعلی منصور را ترور می کند، 20 ساله و 
بسیار کم سن و سال بوده است. چطور می شود که یک نوجوان 

در آن دوران این خط فکری و شجاعت را پيدا می کند؟
ش��هید »صادق امانی« اس��تاد محمد، شهید نیک نژاد و شهید صفار 
هرندی بود. خانواده شهید امانی هم با ایشان هم فکر بودند البته خانواده 
ش��هید بخارایی خط فکری متفاوتی نس��بت به محمد داشتند بنابراین 
محمد در این مس��یر تنها بود. ش��هید امانی بچه ها را به بیابان می برد 
و به آن ها آموزش های نظامی و همچنین روش های کار با اس��لحه را 

آموزش می داد. 
به نظر ش�ما اگر شهيد بخارایی عمليات ترور را انجام نمی داد 

و زنده می ماند، بعد از انقالب در چه جایگاهی قرار می گرفت؟
محمد راهش را انتخاب کرده بود. او می خواس��ت ش��اه را ترور کند و 
کسی که این هدف را داشته باشد زنده نمی ماند. محمد پدرش را عاقبت 
بخیر کرد. عمویم بعد از اعدام محمد از نظر مذهبی، اعتقاداتش قوی تر 
ش��د. پدر محمد بعد از شهادت پسرش انگار از آسمان به زمین افتاده و 
خیلی ناراحت بود. ایشان مدام گریه می کرد و می گفت »چی شد محمد! 

موقع اعدام چه حالی داشتی!«

پسر عموی شهید »محمد بخارایی«:

محمد روز قبل از شهادت می خندید و خیلی خوشحال بود
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26 خرداد س�الروز شهادت دالورمردان 
هيات موتلفه است. سربازان برومندی که 
در راه پاس�داری از ارزش های اس�المی و 
در مسير پر برکت نهضت امام خمينی)ره( 
جه�ت برپای�ی حکومت اس�المی حرکت 
کردند و شهد شهادت را نوشيدند و اینگونه 

به دیدار حق نایل آمدند.
پژوهش�گر گروه اطالع رس�انی ایرنا به 
مناسبت سالروز شهادت این سربازان دلير 
اس�الم ب�ا » »ميثم زرندی« عضو ش�ورای 
مرک�زی موتلف�ه اس�المی به گف�ت و گو 

پرداخته است.
در ادامه متن گفت و گو را می خوانیم:

حاج ص�ادق امانی به هم�راه یارانش در 
چه شرایطی تصميم می گيرند که حسنعلی 

منصور را اعدام انقالبی کنند؟
زرندی: در ش��رایطی که پ��س از 15 خرداد 
1342 خورش��یدی کشور به شدت تحت تأثیر 

خفقان رژیم پهلوی بود و سایه کشتار 15 خرداد در تحرک های سیاسی 
وجود داشت، اقدامی که این شهدا انجام دادند، بسیار دلیرانه بود زیرا در 
فضایی انجام ش��د که اقدام های جهادی باب نش��ده بود. این افراد طالیه 
داران این رفتار بودند و همین باعث شد که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب از تعبیر »نوراهلل فی ظلمات االرض« برای ش��هادت این سربازان 
اس��تفاده کنند. البته صادق امانی در دوره فداییان اسالم فعالیت داشت 
و اگرچ��ه با اصل تحرکات آنها موافق ب��ود اما به علت نگاهی که به نظر 
مرجعیت داشت با فداییان اسالم همراه نشد و گروه شیعیان را به همراه 
محمد اسالمی، اسداهلل الجوردی و برخی از اعضای موتلفه اسالمی ایجاد 
کرد. این خود نشان می دهد که آنها به دنبال اقدام مسلحانه به هر قیمت 

نبودند.
برخی می گویند که امام خمينی )ره( با اقدام مسلحانه هيأت های 

موتلفه مخالف بودند. دیدگاه شما در این باره چيست؟
زرن��دی: امانی به همراه یارانش پیش از ترور منصور جواز ابتدایی را از 
امام خمینی )ره( در ارتباط با کارهای مسلحانه گرفته بودند که امام )ره( 
فرمودند به شرط اینکه اسلحه را خودتان بخرید یا بسازید و به آنها اجازه 
تمرین داده بودند اما برای اقدام گفتند هنوز زمان آن نش��ده است. آیت 
اهلل بهش��تی که نماینده امام )ره( در موتلفه بود در سالگرد شهید عراقی 
تعبیری به کار برد که نشان داد این سربازان اسالم در خط فقاهت بودند. 
البته ترور منصور تنها اقدام این افراد نبود بلکه آنها اطالعیه و اعالمیه های 

زیادی ارسال می کردند و دست به آگاه سازی و روشنگری می زدند.
وقتی امام )ره( فرمودند گناه کبیره کرده است فردی که سکوت کند. 

صادق امانی در یک جلسه ای به اعضای موتلفه گفت که این سخنان امام 
)ره( تن من را لرزاند. بنابراین به فکر این می افتد که اقدامی انجام دهد و 
سکوت شکنی کند و بازدارنده باشد که به جلسه طوالنی شورای مرکزی 
موتلفه منجر ش��د و در نهایت خروجی جلسه این بود که ضرورت زمان 
اقدامی علیه عامل کاپیتوالسیون یعنی حسنعلی منصور را نشان می دهد 
که با نظر مستقیم آیت اهلل مرتضی مطهری و آیت اهلل محمد بهشتی انجام 
شد. پس از جمع بندی، 2 تَن از افراد موتلفه اسالمی خدمت آیت اهلل سید 

محمد هادی میالنی رسیدند و از او کسب اجازه کردند.
بنابرای��ن نگاه امام خمینی )ره( به نهضت یک حرکت عمومی حاصل 
از بیداری و آگاهی بود که موافق اقدام های چریکی و مس��لحانه نبودند. 
اگرچه حرکت شهدای موتلفه از جنس گروه های چریکی نبود و اقدامی 

آگاه سازانه بود.
هدف هيأت موتلفه اسالمی از ترور انقالبی منصور چه بود؟

دلی��ل اصلی موتلفه از اعدام انقالبی حس��نعلی منص��ور اجرای حکم 
الهی برخ��ی علما درباره منصور بود زیرا برخ��ی از اقدام های او از جمله 
زیرپا گذاش��تن نفی سبیل و زیر سلطه بردن عزت مسلمانان با تصویب 
کاپیتوالسیون بود و فضایی ایجاد کرد که ضرورت داشت عزت مسلمانان 
بازگردانده شود و هزینه این اقدام آنقدر سنگین بود که هیچ فردی نتواند 
علیه عزت مسلمانان کاری انجام دهد اما این افراد انجام دادند. همچنین 
وقتی که امام خمینی )ره( در مخالفت با کاپیتوالسیون و اقدام های رژیم 
پهلوی سخنرانی کردند، اعضای موتلفه اسالمی تالش کردند، پرچمی را 

که امام )ره( بلند کرده اند، همچنان باال نگه دارند.

میثم زرندی:

اقدام شهدای موتلفه 
در راستای عزت مسلمانان بود

پیام تسلیت بادامچیان در پی درگذشت آیت اهلل شیخ قربانعلی محقق کابلی 
بادامچیان درگذشت آیت اهلل شیخ قربانعلی محقق کابلی را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی،
 متن این پیام به شرح زیر است:

"اناهلل و انا الیه راجعون”
عن النبی صلی اهلل علیه و آله وسلم:»اذامات العالم الفقیه ثلم فی اإلسالم ثلمه ال یسد ها شیء الی یوم القیامه«با تأسف وتألم فراوان، اطالع 
یافتم که مجاهد وارسته ومرجع عالیقدر، حضرت آیت اهلل العظمی شیخ قربان علی محقق کابلی)رحمت اهلل علیه(، فقیه عالیقدر و مرجع عظیم 
الشان شیعیان؛ پس از سالها مجاهدت و خدمت به اسالم و مسلمین در عرصه های علمی و اجتماعی، دار فانی را وداع گفته و به لقاءاهلل پیوسته 
است.این فقدان عظیم را به پیشگاه مقدس بقیه اهلل االعظم، ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، مراجع عظام تقلید، مردم صبور و متدین 
افغانستان، احزاب و گروه های سیاسی افغانستان، حوزه های علمیه، علما، طالب و بیت شریف معظم له تسلیت و تعزیت گفته و برای آن فقید 

سعید علو درجات و برای بازماندگان از درگاه ایزد منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.    ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم.«
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آیین بزرگداشت حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه فقید کازرون 
و عضو فقید شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی دوشنبه شب از سوی 
نهادهای عالی حوزوی با حضور مراجع عظام تقلید، مسئوالن لشکری و 

کشوری و قشرهای مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این آیین باش��کوه آیات عظام مکارم شیرازی، علوی گرگانی، آیات 
اعرافی، حس��ینی بوشهری، سید احمد خاتمی، کعبی، علوی بروجردی، 
گرامی، فاضل لنکرانی، س��ید محمد سعیدی و همچنین رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات کشور، حجت االسالم والمسلمین 
سید جواد شهرستانی نماینده آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع عالی 
شیعیان عراق در ایران، بهرام سرمست استاندار قم و سید مرتضی سقائیان 

نژاد شهردار قم حضور داشتند.
رئیس موسس��ه فرهنگی روایت سیره ش��هدا در این آیین با اشاره به 
مقام ش��امخ شهید خرس��ند گفت: این ش��هید بزرگوار همچون موالی 
متقیان امیرالمومنین )ع( و برخی از شهدای انقالب اسالمی مانند قاضی 
طباطبایی، مدنی، دستغیب، صدوقی، اشرفی اصفهان و محمد باقر حکیم 
شهید امامت جمعه و محراب است، و این شخصیت ها کسانی بودند که 

هم عالم و هم مجاهد بودند.
حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری گفت: شهید خرسند از نوجوانی 
در سنگر جهاد حضور داشت و دارای 20 درصد جانبازی بود و در مسیر 

طلبگی نیز مجاهدت های زیادی کرد و در شب قدر به شهادت رسید.
استاد حوزه علمیه قم با اذعان به اینکه در هیچ زمانی مانند امروز بیرق 
اسالم ناب در جهان برافراشته نشده است، تصریح کرد: یک تربیت شده 
حوزه علمیه قم شیخ ابراهیم زکزاکی است که هزاران تن از مردم نیجریه 

را به پیروی از مکتب اهل بیت هدایت می کند.
وی بی��ان ک��رد: امروز حوزه علمیه قم در ح��ال تربیت طلبه هایی از 

بیش از 50 کش��ور جهان اس��ت و اتفاق هایی در دنیا رخ می دهد که از 
دس��تاوردهای نظام می باشد و این دستاوردها دارای هزینه است و هیچ 

رسالت الهی باالتر از تبلیغ این دستاوردها نیست.
وی با تاکید بر ضرورت تالش روحانیان برای اصالح امور کشور گفت: 
اگر این اقدام صورت نگیرد، دش��منان آس��یب های جامعه را بیش��تر از 

دستاوردها مطرح می کنند.

ماندگاری ادامه داد: اگر دس��تاوردهای نظام اسالمی را تبیین نکنیم و 
برخی از مسئوالن کم کاری کنند، دشمن از این فرصت استفاده می کند.

وی گفت: اگر حوزه علمیه س��اکت شود، دشمن شبهه افکنی و فرقه 
سازی می کند و شهید خرسند در مسیر مبارزه با فرقه های انحرافی به 

شهادت رسید.

بزرگداشت شهید شب قدر با حضور مراجع تقلید:

خرسند شهید مسیر مبارزه با فرقه های انحرافی است

تجدید عهد حزب موتلفه اسالمی 
با شهید لیله القدر 

بزرگداشت امام جمعه شهید کازرون در مسجد نور میدان فاطمی تهران 
و با حضور اقشار مردم و شخصیت های سیاسی برگزار شد برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون 
و عضو فقید ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در مسجد نور میدان 

فاطمی تهران و با حضور اقشار مردم و شخصیت های سیاسی برگزار شد.
از چهره های ش��اخص در این مراسم علی الریجانی رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی،اس��داهلل بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اس��المی، 
حجت االس��الم س��یدرضا تقوی نماین��ده ولی فقی��ه در وزارت جهاد 

کش��اورزی، اس��داهلل عس��گراوالدی از اعضای حزب موتلفه اس��المی، 
س��یدمصطفی میرس��لیم عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
حجت االس��الم حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران، س��ید محمد 
علی افشانی شهردار سابق تهران، عبدالحسین روح االمینی رئیس خانه 
احزاب ایران، محس��ن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیش��رفت و عدالت، 
پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، س��ردار علی فضلی رئیس 
دانشگاه افسری امام حسین )ع(، غالمرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی 
نبوی، غفوری فرد رئیس س��ابق خانه احزاب، س��ردار حسین اشتری 
فرمانده ناجا، حجت االس��الم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، 
سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا، حجت االسالم محمدیان 
رئیس سابق نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و محمد جواد حق 

شناس عضو شورای شهر تهران در این مراسم حضور داشتند.

سید مصطفی میرسلیم:

شهید خرسند در مردمداری
 واقعا كم نظیر بود

رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در مراسم یادبود شهید 
حجت االسالم خرسند با اشاره به اینکه این شهید یک عالم آگاه به زمانه 
بود و می دانست در دنیا چه می گذرد و در کشور انقالبی ما چه می گذرد، 
افزود: او دوستان و دشمنان ما را می شناخت و یک عالم سیاسی به تمام 
معن��ا بود. جامعه ما برای موفقیت امروز نیازمند توجه به کارنامه او برای 

الگو گرفتن است.
سید مصطفی میرسلیم خاطر نش��ان کرد: اگر بخواهیم سهم خود را 

نسبت به این انقالب و شهدا ایفا کنیم، ما هم باید با فهم و بصیر باشیم.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام یادآور ش��د: شهید خرسند در 
مردم��داری واقعا کم نظیر بود. درد مردم را می ش��ناخت و از میان خود 
مردم بود. سال گذشته شاهد تماس های او بودم. یک تنه برای شهر شما 
کوشا بود و پیگیر بود تا حق جاری شود و دریغ از مسئولین در آن شرایط. 

او از میان خود مردم و دلسوز آنها بود و درد مردم را می شناخت.
میرسلیم با اشاره به تجربه حضورش در کنار شهید خرسند اظهار کرد: 
او یکی از این عزیزانی بود که س��اده زیستی را هیچ گاه رها نکرد. گرفتار 
خودش و خواسته هایش نشد. فرق است بین مسئولی که دنبال این است 
که از مقامی که دارد برای خودش و اطرافیانش چیزی درست کند و کسی 
که آن جایگاه را برای خدمت به مردم قرار می دهد. این شهید با مقامش 
می خواست راهی برای خدمت به مردم درست کند چنین شخصیتی را 

از دست دادیم.
وی با اشاره به شخصیت دلپذیر، باصفا و انقالبی شهید خرسند، افزود: 
شهید خرسند یکی از یاران با وفای ما بود که در مردم داری واقعا کم نظیر 
بود. او دلسوز انقالب و خدمتگذار بود. در مسئولیت اخیر تمام همتش را 
گذاشته بود که ش��هرش را ارتقاء بدهد. شهید خرسند تازه داشت جای 

خود را باز می کرد. او را زود از دست دادیم.
میرسلیم در پایان با تسلیت مجدد به مردم شهیدپرور کازرون، خطاب 
به ش��هید گفت: به خود شیخ محمد خرسند تبریک می گویم. مبارکت 
باشد. چه شبی رفتی، واقعاً جایگاه رفیعی پیدا کردی، با انبیا و صدیقین 
محشور هستی. از خدا بخواهیم که همه ما توفیق دنبال کردن این راه توأم 

با اخالص و فداکاری و مدرم داری و آگاهی را مرحمت فرماید.
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صداقت در میان مقام��ات امریکایی 
اس��ت.رئیس جمهور  کمی��اب  بس��یار 
امریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار 
و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، 
اما بعد از بازگش��ت از ژاپ��ن، بالفاصله 
تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعالم 
ک��رد، آیا ای��ن پیام صداقت اس��ت؟ آیا 
این نش��ان می دهد ک��ه او قصد مذاکره 
صادقان��ه دارد؟ ما به هی��چ وجه تجربه 
تلخ مذاکره چند س��ال اخیر با امریکا را 

تکرار نخواهیم کرد.
امام خامنه ای 23 /3/ ۱3۹۸

ور
م ن
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قدم نامبارک آمریکایی هاپنجره آخر
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هر روز برای شما منتشر می شود

ش�ورای امر به معروف و نه�ی از منکر 
حزب مؤتلفه اسالمی در حمایت از راننده 

آمر به معروف بيانيه ای صادر کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه 

اسالمی متن این بیانیه به شرح زیر است:
»بسمه تعالی

ایران اسالمی امروز در شرایط بسیار سختی 
در زمینه اقتصادی به سر می برد ولی از جهت 
سیاس��ی در اوج اقت��دار و عظمت ق��رار دارد. 
دش��منان تالش می کنند با ه��ر ترفندی این 
اقتدار را در هم بشکنند و ملت قهرمان ما را به 
زانو درآورند. این هدف با ش��یوه های گوناگونی 
دنبال می ش��ود که یکی از آنها هنجارشکنی و 

کمرنگ کردن ارزش ها در جامعه است.
دشمنان اسالم و انقالب، امروز با ابزار فرهنگی، 
»حیا« و »غیرت« مردم مؤمن و انقالبی ایران را 
هدف قرار داده اند تا به زعم خویش، جامعه را از 
بنیان به ابتذال و تباهی س��وق دهند و زمینه را 

برای فتنه های شوم، مهیا کنند.

اما فرهنگ این ملت شریف و آگاه، ریشه در 
مبانی اعتقادی اسالم و مکتب حسینی و زینبی 
)ع( دارد. مع��دودی اف��راد خودباخته و غربزده 
با سوء استفاده از ش��رایط کشور و برخی سوء 
مدیری��ت ها به بهانه های��ی تالش می کنند با 

هنجارشکنی، فضای جامعه را ملتهب نموده و 
عاملی برای اجرای توطئه های دشمنان باشند.

اق��دام شایس��ته و ارزش��مند جن��اب آقای 
س��عید عابد، راننده آمر به مع��روف برای انجام 
وظیف��ه ش��رعی و قانونی در برخ��ورد با منکر 
و هنجارش��کنی یکی از ش��هروندان نشان داد 

ک��ه جامعه پای ارزش ها ایس��تاده اس��ت و از 
هنجارشکنی حمایت نمی کند.

ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر حزب 
مؤتلفه اس��المی استان تهران ضمن حمایت از 
این شهروند متعهد و آمر به معروف، از نهادهای 
قضایی و امنیتی مصرانه انتظار دارد نس��بت به 
اجرای قانون حمای��ت از آمرین و ناهیان اقدام 
عملی کرده و با ش��هروند متخلف که عالوه بر 
ارتکاب جرم مشهود کش��ف حجاب، به حریم 
خصوصی این راننده وظیفه ش��ناس نیز تجاوز 
و از وی هت��ک حرمت نم��وده، برخورد قانونی 
داش��ته باش��ند تا فضای جامعه اسالمی برای 
هنجارش��کنان ناامن گردیده و به خود جرأت 

تکرار ندهند.
همچنین از عموم مردم شریف و مؤمن تهران 
به عنوان پایتخت نظام اسالمی تقاضا می نماییم 
در انجام وظیفه شرعی و همگانی »امر به معروف 
و نهی از منکر« اقدام و از بی تفاوتی نس��بت به 

منکرات و هنجارشکنی ها پرهیز نمایند.«

بیانیه شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب مؤتلفه اسالمی در حمایت از راننده آمر به معروف:

جامعه پای ارزش ها ایستاده است
 و از هنجارشكنی حمایت نمی كند


