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 وقت��ی ب��رای اولین بار امکان برگزاری مراس��م 
بزرگداشت شهدای مؤتلفه اسالمی مقدور شد، در 
26 خردادماه 1358، مرحوم حاج علی اصغر صفار 
هرندی، این روحانی مبارز که مربی برادر شهیدش رضا صفار هرندی و نیز شهیدان 
بخارایی و نیک نژاد و اندرزگو بود، پس از گرامی داشت یاد برادر شهیدش از برادری 
دیگر نیز سخن به میان آورد و گفت: »حاج صادق امانی تنها یک مبارز مسلح نبود. 
بلکه معلمی بزرگ و روش��ن بین بود که ش��اگردان بسیاری در مکتبش به درس 
نشسته اند.« جالب است برای برگزاری این مراسم، دفتر امام خمینی نیز با صدور 
اطالعیه ای از کلیه مردم دعوت کرده بود و در متن آن اطالعیه، هنگام اشاره به نام 

شهید صادق امانی، از عنوان »استاد بزرگ و مؤمن« استفاده شده بود.
شهید حاج مهدی عراقی نیز ، هنگامی که می خواهد از شهید حاج صادق اماني، 
سخن بگوید؛ چنین روایت می کند: » خودش مجتهد بود و قریب 6 هزار حدیث 
از [ حفظ [ بود و خودش مربي اخالق بود، درس اخالق داش��ت. بچه هاي زیادي 

از شاگردانش بودند که روزهاي جمعه بخصوص ]به آنها[ درس اخالق مي داد.«
اثر رفتاری او چنان بود که شهید آیت اهلل دکتر بهشتی وقتی سوم شهریورماه 
1359 به مسجد گذر لوطی صالح رفت تا برای سالگرد شهید عراقی سخن بگوید، 
بخشی از س��خنرانی را به شهید امانی اختصاص داد و گفت: » حاج صادق اماني 
این عنصر فضیلت و تقوي ]...[ جواني بود مشتاق کلمات خدا و پیغمبر خدا و ائمه 
هدي )سالم اهلل علیهم اجمعین( و جداً هم اهل حدیث بود. عربي خوب مي دانست 
احادیث را خوب مي فهمید و مي آمد روي محتواي احادیث بحث مي کرد ]...[چنان 
در سیماي این مرد الغر اندام و ظریف اما مصمم و قوي االراده و پرعظمت و درست 
پیرو خط انبیاء و اولیاء نور ایمان و قدرت اراده آهنین یک انسان مؤمن متجلي بود 
که انسان از معاشرت با او لذت مي برد، واقعاً از کساني بود که دیدار او انسان را به 
یاد خدا مي انداخت.]...[ حاج صادق اماني و حاج مهدي عراقي و آقاي عسگراوالدي 
و چندتن دیگر ]...[ بچه هاي جوان عزیز را تربیت مي کردند هم با روح ایمان و هم 
با سلحشوري و هم با سالح آنها را آشنا مي کردند ]...[ اینها در تمام مراحل مبارزات 
]...[ درست با تمام وجودشان در خط اصیل اسالم و قرآن و فقاهت همان که امروز 

به آن مي گوئید در خط امام حرکت کردند.«
اگر زندگی شهید حاج صادق امانی را در کالم دیگر یارانش نیز مرور کنیم، یکی 
از جدی ترین ویژگی ها و دغدغه های او تربیت نفوس بوده است. شخصیت های 
بزرگی را پرورش داد که هر یک منش��أ اثرات بس��یاری شدند و همگی گوش به 
فرمان مرجعیت بودند تا در دوره غیبت، اثبات کنند گوش به فرمان امام زمانشان 

هم خواهند بود.
آنگونه که یارانش می گویند، او با چنین ویژگی وقتی ش��نید امام قسم جالله 
یاد کرده اند که هر کس سکوت کند، مرتکب گناه کبیره شده است، تنش لرزید 
و خواستار قیامی شد که صدایش سکوت شکن باشد. و چه نیکو لبیکی به ندای 
اس��تنصار ولی فقیه خود گفت و به آرزوی دیرینه خودش رسید؛ شهادتی که به 
تعبیر رهبر فرزانه انقالب ممتاز بود و شباهتش به شهادت اصحاب امام حسین)ع(، 

بیشتر.
به یقین؛ امروز بنده و هم نس��النم اگر بخواهیم رهرو آن شهیدان باشیم؛ باید 
ندای استنصار امروز ولی فقیمان را لبیک بگوییم. مطالبات امام خامنه ای از جوانان 
به روشنی در بیانیه گام دوم آمده است. ایشان تصریح کرده اند »شما جوانان باید 
پیش گام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید 
به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و 
ریشه ای ترین جهاد شما است.« در این جهاد ابالغی و در دیگر بندهای آن نیز امر 

مهم تربیت و آگاه سازی دیگران مورد تأکید است.
اگر حاج صادق امانی و دیگر شهدا و یاران مؤتلفه اسالمی آن روز توانستند 
ندای استنصار امام را پاسخ گویند، به آن دلیل بود که پیش از آن به جمعی 
از جوانان همدل و همفکر و همراه دس��ت یافته بودند که آمادگی داش��تند از 
مال و جان خویش در راه آرمان بگذرند. خدای را ش��اکریم که به لطف همت 
و تالش بازماندگان آن کاروان ش��هدا، امروز نیز جوانانی در موتلفه اس��المی 
متش��کل و آماده جانفش��انی در راه لبیک به ندای رهبری هستند. اما به نظر 
می رس��د تا رس��یدن به نقطه مطلوب راه خس��تگی ناپذیری در پیش است و 
اهمیت این کادرس��ازی، کمتر از س��ایر اولویت های آغ��از دهه پنجم انقالب 
اس��المی نیس��ت. امید که ما نیز در عرصه عمل، از این امتحان سربلند خارج 

شویم.

الگوی شهدای موتلفه
 برای امروز ما 

سرمقاله 

محمد مهدی اسالمی 

رییس ش��وراي مرکزي حزب موتلفه اس��المي در واکنش به 
اظهارات سخنگوی دولت درباره ضرورت تصویب FATF گفت: 
نباید به خیال بهانه ندادن به دش��من راه ه��ای دورزدن تحریم را 

ساده لوحانه در اختیار او قرار داد.
سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفت وگو با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات 
روز گذش��ته سخنگوی دولت در ارتباط با لزوم تأیید فوری لوایح 
پالرمو و CFT از س��وی مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:  
مسئوالن دولتی در جلسه رسمی مجمع تشخیص، اذعان کرده 
بودند که هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت پیوستن ایران 

به FATF، تحریم های اقتصادی علیه کشورمان برداشته شود.
وی با تأکید بر اینکه نمی توان به دولت آمریکا که جز بدقولی 
و زورگویی زبان دیگری نداشته و در ماههای اخیر بر تحریم های 
ظالمانه خود علیه ایران افزوده، اعتماد کرد، اظهار داشت: به لحاظ 
منطقی نباید از کشوری که جنگ اقتصادی بر او تحمیل شده و 
در عمل در شرایط قهری به سر می برد، توقع داشت که راه های دور 
زدن تحریم های ظالمانه را س��اده لوحانه و به خیال بهانه ندادن به 

دشمن کینه توز در اختیار او و هم پیمانانش قراردهد.
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح کرد: اینکه 
شبکه بانکی نیاز به اصالح و روزآمد شدن دارد،  یک واقعیت مسلم 
است اما نباید این مسئله بهانه ای برای پیوستن به کنوانسیون های 
بین المللی چون پالرمو و CFT ش��ود، چراک��ه قانون داخلی ما 
به صراحت بانک مرکزی را مأمور برقراری شفافیت پولی و بانکی 
معرفی کرده است، بنابراین نیازی به پیوستن به کنوانسیون های 

بین المللی برای پیاده سازی شفافیت حس نمی شود.
میرسلیم تأکید کرد: شفافیت در همه حال به نفع ماست ولی 
قطعاً دادن اطالعات ویژه به دش��من نمی تواند موجب ش��فافیت 

شبکه پولی و بانکی کشور شود.
به گزارش تس��نیم، علی ربیعی س��خنگوی جدید دولت روز 
گذش��ته در جریان اولین نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه، 
درب��اره لزوم تأیی��د هرچه زودتر لوایح پالرمو و CFT در س��وی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: "دوستان ما در دنیا به 
ما تأکید می کنند که اگر هرچه بیشتر به سمت بهانه دادن کمتر و 

شفافیت در امور مالی حرکت کنیم، بیشتر به نفع ما است".
وی همچنین با حیاتی خواندن تصویب این لوایح تأکید کرده 
بود: "ما نباید خودمان، خودمان را تحریم کنیم و با این کار بهانه ای 
دهیم ک��ه حتی بانک های ایرانی در خارج از کش��ور هم نتوانند 

فعالیت کنند".

:FATF پاسخ میرسلیم به سخنگوی دولت درباره

اطالعات ویژه دادن به دشمن 
شفافیت نیست
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اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسلالمی گفت: پیام های سرنگونی پهپاد 
آمریکا عزت و افتخار ایران و ذلت ترامپ 

است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبی��ران حزب با اش��اره به انه��دام پهپاد فوق 
پیش��رفته آمریکا توسط سپاه گفت: سرنگونی 
پهپاد متجاوز آمریکا پیام های متعددی داشت. 
پیام ایران اس��المی به هر متجاوز این است که 
که تجاوز آنها به خاک پاک ایران، با اقتدار پاسخ 

داده خواهد شد.
وی اف��زود: پیام این اقدام، قدرت پیش��رفته 
دفاعی ایران اس��ت که مدرن ترین ابزار جنگی 
و جاسوس��ی دش��من را منهدم می کند. پیام 
عزت و افتخ��ار، در کنار برخی حاکمان حقیر 
منطقه که در برابر آمریکا آنچنان ذلیل هستند 
که گاو شیرده آنها شده اند و مسلمانان عرب را 

به دستور آمریکا به خاک و خون می کشانند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: 
پی��ام این اقدام، آن ب��ود که ملت های منطقه 
باید بدنبال این باش��ند که مقتدر و شجاع در 

رویدادهای جهانی عمل کنند.
بادامچیان گفت: ما دست و بازوی رزمندگان 
دلیر، خردورز و منطقی اسالم را در این حماسه 
بزرگ، می بوس��یم. به آنها و فرماندهی کل قوا 
تبریک می گوئیم و برای سپاه دالور اسالم، مزید 
عزت و اقتدار و دشمن شکنی را مسئلت داریم.

وی در ادامه اظهار داش��ت: سرنگونی پهپاد 
آمری��کا بار دیگر نش��ان داد رئیس جمهور این 
کشور، فاقد توان الزم حتی برای موضع گیری 
در برابر رویدادهای بین المللی است. آشفتگی 
و اظه��ار مواضع متضاد و ذلیالنه ترامپ، دولت 
آمریکا را مضحک��ه داخل و خارج آمریکا کرده 
اس��ت و از این روس��ت که در پی استیضاح او 

هستند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تصریح کرد: 
ترامپ گفته به خاطر کش��ته شدن 15۰ نفر، 
فرم��ان حمله خود را لغو کرده اس��ت. دروغ او 
آنچن��ان واضح اس��ت که باور کردنی نیس��ت. 
دولتی که هواپیمای مسافری ایران را با بیش از 
سیصد نفر سرنگون و آنها را شهید می کند، این 

سخنان قابل باور نیست.
بادامچیان افزود: از برخی کشورهای اروپایی 
که دنباله روی از آمریکا می کنند تعجب است 
که چرا این طور منافع کشورهای خود را قربانی 
مطامع پلی��د آمریکا می نماین��د! منافع ملی 
ملت های آنها در اس��تقالل همه جانبه آنان از 
اس��تعمارگرانی چون آمریکاست. ملت ایران به 
شرایط آنها توجهی ندارد، بویژه در اینستکس 
و FATF اروپا بهتر است به تعهدات خود و به 

مقررات بین المللی تمکین کند.
وی از اقدام بموقع و حقوقی دولت در شکایت 
از آمریکا بخاطر تجاوز به حریم هوایی جمهوری 
اسالمی و ارائه مدارک تجاوز، تقدیر و تشکر کرد 
و از وزارت محترم امور خارجه خواس��ت که به 
پیگیری حقوقی و قضایی این تجاوز در مجامع 

بین المللی ادامه دهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اقدام 
شبکه جاسوس��ی آمریکا در عملیات سایبری 
ایران گفت: ضرب شصت افسران سایبری ایران، 
ضربه ای ب��ه آمریکائی ها زد که تا مدتها نمی 
توانند سر بلند کنند. این پیروزی را به سربازان 

گمنام امام زمان عج تبریک می گوییم.
بادامچیان همچنین با اشاره به ضربات پی در 
پی ارتش یمن به عربس��تان و امارات گفت: آل 
س��عود و امارات می خواستند ظرف ۴روز یمن 
را تص��رف کنند و آن را به عن��وان حوزه نفوذ 
اسرائیل غاصب س��ند بزنند. امسال چهارسال 
است پشت مرزهای یمن زمین گیر کرده اند و 
نمی توانند گامی به جلو بردارند. انصاراهلل، ارتش 
ائتالف س��عودی را زمین گیر ک��رده و ضربات 
خود را به اهداف اقتصادی، نظامی و سیاس��ی 
عربستان و امارات گسترش داده است. وقت آن 
است که ریاض به شکست خود اعتراف کند و 
قتل و خونریزی جوانان، کودکان، زنان و مردم 

مظلوم یمن را متوقف نماید.
وی با اشاره به رویکرد اروپا مبنی بر میانجی 
گ��ری بین ایران و آمری��کا تأکید کرد: این نوع 
میانجیگری یک بازی دیپلماتیک است. امضای 
آلم��ان، انگلیس و فرانس��ه پای برجام اس��ت. 
آنها باید به تعه��دات خود عمل کنند. موضوع 

میانجیگری مسخره است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار داشت: 

اروپا میانجی نیس��ت، یک طرف معامله برجام 
است که باید به تعهداتش عمل نماید.

بادامچیان گفت: اوضاع منطقه متشنج است. 
مسئولیت این تش��نج با آمریکا و متحدان آن 
اس��ت. ایران پیام صریح، قاطع و روشن خود را 

داده است.
وی با اشاره به مشکالت بازرگانی کشور اظهار 
داش��ت: رئیس جمهور گفته اس��ت اگر وزارت 
بازرگانی تأسیس شود، مشکالت بازرگانی کشور 
یک هفت��ه ای پایان می پذیرد. این از آن حرف 
هایی است که گفته شده مشکالت کشور صد 
روزه تمام می ش��ود که اکنون 5 سال است به 

وعده ها عمل نشده است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود: رییس 
جمهور با سه کشور عراق، چین و روسیه پیمان 
بسته اس��ت که مبادالت تجاری را با پول ملی 
کش��ورها، مورد معامله انج��ام دهد اما تاکنون 
گامی برای این کار برنداشته است. اینها ربطی 
به اینکه وزارت بازرگانی داشته باشیم یا نداشته 

باشیم، ندارد.
بادامچیان از دس��تگیری مدیرمالی شرکت 
نفت در حین فرار از کش��ور، اظهار تأسف کرد 
و گفت: دس��تگاه قضایی اعالم کرده است یک 
مدیر مالی شرکت ملی نفت که 25 میلیون دالر 
را به س��رقت برده و در حال فرار دستگیر شده 
اس��ت. رئیس جمهور به فکر بیت المال باشد و 
از دس��تبرد دزدان دور نگهدارد. سطح مراقبت 
ها را باید افزایش داد و بیت المال را از دستبرد 

متجاوزین محفوظ داشت.
وی در پایان با اش��اره به س��الروز ترور رهبر 
انقالب در ششم تیرماه سال 6۰ و فاجعه هفتم 
تیر گفت: هفتم تیر نقطه عطف در تاریخ ایران 
اس��ت که صف منافقان و لیب��رال ها را از صف 
طرفداران انقالب و مؤمنی��ن جدا کرد و خون 
پاک شهید بهشتی و همراهانش، اصول سیاسی 

ایران را تضمین کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود: رحمت 
خداون��د متعال به این تعل��ق گرفت که مقام 
معظ��م رهبری از آن ت��رور ناجوانمردانه، جان 
س��الم به در برد و انقالب را بیش از 3۰ س��ال 
از جمیع توطئه های منافقان و دشمنان اسالم 

محفوظ نگهدارد.

بادامچیان با اشاره به انهدام پهپاد فوق پیشرفته آمریکا مطرح کرد:

پیام اقتدار و عزت ایران مقابل ذلت آمریکا
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از  یک��ی   
ت  ا ز متی��ا ا
نظام های مردمی 
و حکمران��ی خ��وب؛ پاکدس��تی و پاکدامن��ی 
مسئوالن نظام، برگزیدگان ملت و کسانی است 

که به نحوی از انحاء مسئولیت حاکمیتی دارند.
حادثه قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و 
پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در 
مردم پدید آورد که چگونه برخی علی رغم اطالع 
از وضعی��ت او اصرار داش��تند وی به عالی ترین 
مقامات جمهوری اسالمی برسد. مردم براساس 
آموزه ه��ای دینی ح��ق دارند حاکم��ان آنها از 
درجه ای از پاکدامنی و پاکدستی برخوردار باشند 
تا بتوانند با صیانت از اخالق جامعه و نیز رعایت 
بیت المال کارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب 
قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن و 
کارگزاران جمهوری اسالمی که در نهم آذر 9۴ 
پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در 
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی به چاپ رسید، 
یک گام به جلو ب��رای تطهیر نظام از نااهالن و 
نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک 

مهلت 6 ماهه آیین نامه اجرایی آن نوشته شود.
اما متأسفانه ۴ سال طول کشید تا قوه قضائیه 
بر این قانون آیین نامه بنویسد و سرانجام در اول 
خرداد 1398 تدوین آیین نامه به پایان رسید و 
رئیس  قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابالغ 
کرده است. براساس این قانون یک اداره زیر نظر 
حوزه ریاس��ت قوه قضائیه به نام »اداره کل ثبت 
دارایی مقامات مس��ئول« تشکیل شده است. تا 
تمامی مسئوالن نظام اعم از انتصابی و انتخابی 
ک��ه در 28 گروه ی��ا رده حاکمیتی طبقه بندی 
شده اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به 
قوه قضائیه اعالم  کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای 
پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش 

پیدا نکرده باشد.
براساس متن و آیین نامه قانون مذکور فهرست 
ام��وال غیر منق��ول، حقوق، دارای��ی، مطالبات 
دیون، س��رمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی 
حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی 
و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه درآمد مستمر 
و … باید به اطالع قوه قضائیه برسد. همچنین 
براساس این قانون تمامی کسانی که در مجلس 
خبرگان، مجلس شورای اسالمی و نیز شوراهای 
ش��هر به عنوان نماینده مردم انتخاب می شوند 
باید وفق این قانون اموال خود را به اطالع مقامات 
قضائی برس��انند و هر کس که وارد مسئولیت 
حاکمیتی می شود نمی تواند وارد فعالیت تجاری 

شود.
بدون ش��ک این قانون یک گام به جلو برای 
شفاف سازی و قرار گرفتن مسئولین حاکمیتی 
در اتاق شیش��ه ای اس��ت. اما متأسفانه در متن 
همین قانون اطالعات دارایی مسئوالن محرمانه 
اس��ت مگر اینکه خود مسئول دست به افشای 
آن بزند. همانطور که گفته ش��د ق��رار بود قوه 
قضائیه 6 ماهه بر این قانون آیین  نامه بنویس��د 
اما ۴ س��ال طول کشید تا آیین نامه اجرایی آن 
نوشته شود. با این اهمال و بی توجهی به قانون 

معلوم می ش��ود اراده محکمی برای اجرای این 
قانون در گذش��ته وجود نداشته است. با آمدن 
آقای رئیسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن در 
دستور کار قرار گرفته است و باید از آن استقبال 
ک��رد و به فال نیک گرفت و از این بابت از آقای 
رئیس��ی صمیمانه تش��کر کرد. قبل از تصویب 
این قانون در اصل 1۴2 قانون اساس��ی تصریح 
شده بود؛ »دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان 
رئیس جمه��ور، وزیران و همس��ر فرزندان آنان 
قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه 
رسیدگی می شود که برخالف حق افزایش نیافته 

باشد.«
قانون جدید ش��مار زیادی از مس��ئوالن اعم 
از انتخابی و انتصاب��ی را در برمی گیرد. طی۴۰ 
سال گذشته قوه قضائیه هرگز گزارش کاری از 
اجرای اصل 1۴2 نداده است. فقط در ایام رحلت 
حضرت امام )ره( اعالم شد. اموال امام )ره( قبل و 
بعد از تصدی رهبری افزایش نیافته است که اگر 
آن هم اعالم نمی شد مردم خود بهتر از هر کس 
می دانس��تند که امام )ره( آنها پاک دست ترین 
حاکم ایران و جهان از بدو خلقت تاکنون منهای 
ایامی که اولیا و انبیای الهی فرصت حکومت پیدا 

می کردند، می بود.
امروز در افواه شنیده می شود برخی از کسانی 
که دارایی آنها مشمول اصل 1۴2 قانون اساسی 
می شود به ناحق افزایش یافته و از آنها به عنوان 

وزرای هزار میلیاردی یاد می شود!
اما دستگاه قضا نسبت به صحت و سقم این 
شنیده ها حرفی برای گفتن ندارد. این به معنای 
نادیده گرفتن اجرای اصل 1۴2 قانون اساس��ی 
اس��ت. صدای اعتراض هیچ رئیس جمهوری به 
عنوان مجری قانون اساس��ی پس از رحلت امام 

)ره( در این مورد شنیده نمی شود.
برخورد با مسئله فساد در کشور یک مطالبه 
عمومی اس��ت. امر مبارزه با فساد را کسی نفی 
نمی کن��د آبروی نظام ها در گرو مبارزه اصولی و 

مکتبی به امر فساد است.
انصاف باید داد فساد امروز نه فراگیر است و 
نه سیستمی. اگر درست با آن مبارزه شود و در 
محدوده همین قانون افراد کمی را در برمی گیرد 
تردیدی نیست که اکثر قریب به اتفاق 28 گروه 
یاد ش��ده در قانون رسیدگی به دارایی مقامات 

هستند.  پاکدست 
»احس��اس  ام��ا 
فس��اد« در م��ردم 
بیش از اصل فساد، 
بدلیل عدم برخورد 
ب��ا همی��ن اقلیت 
مفس��د پدید آمده 
است.کوتاهی  های 
مس��ئوالن نظارتی 
در سه قوه به ویژه 
در قوه قضائیه نظام 
را به اینجا رس��انده 
کوتاهی  این  است. 
ناحی��ه  از  گاه��ی 
فس��اد ناظری��ن و 

عدم شجاعت آنها و مرعوب قرار گرفتن توسط 
مفسدین است. امروز ۴۰ درصد مبارزه با فساد 
در برخی از کشورها از طریق »سوت زنی« صورت 
می گیرد. مردم به عنوان گزارش دهندگان اصلی 
فس��اد زیر چتر حمایتی قرار می گیرند و حتی 
پاداش هم می گیرند. گزارش دهندگان فس��اد 
م��ورد ان��واع حمایت ه��ای معنوی ه��م قرار 
می گیرند و گاهی از آنه��ا به عنوان »قهرمان« 
یاد می شود. یکی از مباحث مهم در امر مبارزه 
با فساد غیر از سالمت دستگاه های نظارتی باال 
بردن نقش نظارتی مردم در این امر است. نقش 
رسانه به ویژه رس��انه ملی در این مورد تعیین 
کننده است. به نظر می رسد برای تکمیل قانون 
یاد ش��ده، تصویب قانونی در زمینه حمایت از 
گزارش دهندگان فس��اد و تعیی��ن جایزه برای 
پرونده هایی که به این منظور به نتیجه می رسند 
ضروری است. اعطای مجوز به آحاد مردم جهت 
طرح دعوی قضائی در مورد تخلفاتی که سخن 
از منافع عمومی در امر مبارزه با فساد می باشد 
اجتناب ناپذیر است. ماه پایانی امسال، انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی برگزار می شود چه 
خوب است نامزدهایی که مشکلی برای افشای 
دارایی های خ��ود نمی بینند برای انتخاب بهتر 
م��ردم آن را فاش کنند تا یک س��نت و رس��م 
خوب در انتخابات های آینده برای رسیدن افراد 
پاکدست، زاهد و متقی به پست های حاکمیتی 

پدید آید.
اه��داف بلن��د بیانی��ه گام دوم رهبری فقط 
توسط کس��انی قابل تحقق است که پاکدامنی 
و پاکدس��تی آنها تضمین ش��ده باشد. چینش 
نیرو چ��ه در نهادهای انتخاب��ی و چه انتصابی 
برای پیشرفت و توسعه کشور و نیز یک جهش 
تاریخی به سوی جامعه دینی مستلزم آن است 
که مردم در آفرینش و تدارک چنین زیرساختی 
انقالب��ی و با بصیرت عمل کنن��د. نظام ما یک 
نظام مردمی است. این مردم هستند که تعیین 
می کنند چه کسانی بر آنها حکومت کنند. اگر 
مردم در کشف و ش��ناخت نیروهای پاکدست 
و پاکدامن غفلت کنند، رس��یدن به سرچشمه 
دولت مهدوی و ایجاد تمدن  نوین اسالمی دور 
از دسترس خواهد بود و زمان آن مدام به تعوی 

می افتد.

خسارات فراموشی اصل ۱۴۲ 
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی
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کریمی اصفهانی،  درباره این که چندماه دیگر 
به انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی مانده اما 
هیچ گونه حرکتی از سوی جریان های سیاسی 
مش��اهده نمی کنی��م و ب��ه نظر هم می رس��د 
برنام��ه ای برای انتخابات و حضور مردم در پای 
صندوق ه��ای رأی ندارند،  گف��ت: ضرورتی که 
ام��روز برای کش��ور وجود دارد، این اس��ت که 
معضالت و مش��کالت اقتصادی کش��ور حل و 
فصل شود و اشخاص،  گروه ها و جریان ها نسبت 

به این امر مهم اهتمام ورزند.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:  فردی 
ک��ه می خواهد نمایندگی مجل��س را بر عهده 
بگی��رد، باید به ای��ن نکته توجه کن��د که آیا 
می تواند و توانمندی این را دارد مشکالت را حل 
کند؟ اگر مشاهده کرد می تواند، آن  وقت قدم به 

میدان بگذارد.
وی خاطرنش��ان کرد: به لط��ف خداوند در 
سایر زمینه های مختلف توفیقات بسیار خوبی 
در مسائل نظامی،  سیاست خارجی، علمی و ... 

داریم و در جایگاه خوبی در جهان ایستاده ایم.
کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما 
در حال حاضر علیرغم اینکه ما در کش��ورمان 
امکانات و قوت های بالقوه ای داریم، دچار مشکل 
و معضالتی است و حل این مشکالت نمایندگان 
و دولتمردانی را می خواهد که بتوانند آن ها را به 

فعل تبدیل کنند.
وی ادامه داد: علت آن که تا امروز دولتمردان 
و نمایندگان در مجلس نتوانسته اند این موضوع 
را حل کنند برای این اس��ت که دست اندرکار 
مس��ائل اقتص��ادی نبوده اند دس��تی بر آتش 
نداشته اند و فقط در کالس های درس، اقتصاد 

را تئوری خوانده اند.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: دوازده 
س��ال اس��ت که مقام معظم رهبری بر مسائل 
اقتص��ادی و معض��الت آن تاکی��د می کنند و 

می گویند نواقص را برطرف کنید که تا به امروز 
نش��ده اس��ت، بنابراین برای اینکه معضالت و 
مشکالت حل شود، باید کسانی به مجلس راه 
پیدا کنند که ف��ارغ از جریان و گروهی که در 
آن قرار دارن��د، این موضوع را عملیاتی و درک 

درستی از مسائل اقتصادی داشته باشند.
وی تاکید کرد: جناح ه��ای مختلف در این 
موضوع��ات باتوجه به وضعیت کش��ور حتما با 
احتیاط وارد می شوند درصورتی که باید اولویت 

اول همگان حل معضل اقتصادی باشد.

احمد کریمی اصفهانی:

افرادی مسئولیت بپذیرند
 که توانایی حل مشکالت را داشته باشند

جمهور  رئیس 
محت��رم در اظهار 
عجیب��ی  نظ��ر 
رفع مشکل معیش��ت مردم و بازار را مربوط به 
عدم تفکی��ک وزار ت بازرگانی از وزارت صمت 
دانس��ته اند آنهم ظرف یک هفته، درحالی که 
ایش��ان می دانن��د برخی مصوبات راهگش��ای 
مجلس وحتی مصوب��ات دولت، مدتها باتاخیر 
اعالم وهزینه های زیادی را برای کشور بدنبال 
دارند. بحث این نیست که تفکیک انجام بشود 
یا نش��ود، بلکه اگر بفرض بیست عامل اساسی 
و ساختاری و اثرگذار در بهبود وضع اقتصادی 
جامعه موثر باشند، تفکیک وظیفه چند درصد 
تاثیر گذار است؟ آنچه مشخص هست، اهتمام 
دولت ومدیران منصوب، مشکل اساسی هستند. 
زیرا وزرایی که ناکارامدیش��ان و وقوع فساد در 
مجموعه تابعه انها و منافع شخصی و خانوادگی 
ش��ان محرز گردیده، چگونه می توانند وظایف 
تجارت وبازرگانی را در ش��رایظ تفکیک یا عدم 

تفکیک مدیریت کنند؟
دراین خصوص چن��د نکته الزم به یادآوری 

است:
1- باکدام منظق و استد الل و گزارش های 
کارشناس��ی می توان ثابت نم��ود اگر مجلس 

تفکی��ک را تصویب کند، ظرف یک هفته همه 
چیز تغییر می کند؟ شاید دست غیبی وارد شود 
همه چیز را تغییر دهد کس��ی هم ازاین دست 

غیب خبر ندارد. 
2- مردم س��وال می کنن��د آقای روحانی 6 
سال قبل این مشکل را مطلع بودند و به عرصه 
انتخابات وارد شدند اگر یقین به تغییرات یک 
هفته ای داش��ته اند، چرا تاکنون اقدام موثری 

انجام نداده اند؟ 
3- فرض شود بیست تا سی درصد مشکالت 
معیش��تی و تجاری وبازرگانی و تورم مرتبط با 
عدم تفکیک باشد، آیا مدیری وجود ندارد که در 

هفتاد در صد شرایط مناسب کاری، امور مردم 
وجامعه را سامان دهد؟ 

۴- بنظ��ر میرس��د آقای روحان��ی موضوع 
تفکیک را پوش��ش مناسبی برای ضعف دولت 
خ��ود می دان��د و به حربه م��ردم فریب دولت 
اصالحات، که دولت اختیار الزم راندآرد، متوسل 
گردیده و در آستانه انتخابات آینده بهره برداری 

خود را بنماید. 
5- جه��ت اس��تحضار آق��ای روحان��ی اگر 
تفکیکی توس��ط مجلس تصویب ش��ود، ابالغ 
های ضروری، اصالح س��اختار جدید، تدوین و 
تصویب وابالغ آیین نامه ها، اصالح تبعات قانون 
بودجه، تکالیف قانون بودجه وبرنامه پنج ساله 
و تبع��ات آن، موصوع تحریم باهم��ه ابعاد آن، 
کاهش ارزش پول ملی، مشکل اساسی قاچاق 
کاال، موضوع رکود ورونق تولید، قریب بیس��ت 
مانع مربوط به فضای کسب و کار، مسئله فساد 
درون سیس��تمی،بعضی مدیران ب��ی انگیزه و 
ناتوان دردولت، عدم حضور تعیین کننده بخش 
خصوصی سالم در نظام تجارت و بازرگانی، و از 
همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم، و غیره 
ازجمله امور کارشناسی هستند که جنابعالی یااز 
آنها مطلع نیستید، و یا نمی خواهید کما کان 

تاثیر آنها را بپذیرید.

نتایج  اظهارات غیر کارشناسی
نصر عزیزی

عضو شورای رمکزی
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دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: ما 
مؤلفه های قدرت زیاد داریم ولی مهمترین مؤلفه 
ما همان ش��هادت و فلسفه آن است. جمهوری 
اسالمی می تواند معادالت منطقه ای و جهانی را 

عوض کند.
 حجت االسالم پورمحمدی دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز در مراسم پنجاه 
و چهارمین سالگرد طالیه داران آفتاب 
که در مؤسسه فرهنگی موتلفه اسالمی 
برگزار ش��د، گف��ت: امروز دنی��ا دنبال 
طراحی بی خیالی نسبت به مرگ است. 
ط��وری طراحی می کنند ت��ا یاد مرگ 
از انس��ان دور شود و کس��ی از مرگ و 

قبرستان نهراسد.
وی اف��زود: ما در کش��ورمان همین 
موض��وع را داری��م و در دوران وزارت 
کش��ور هم یکی از درگیری های من با 
برخی این بود که قبرستان باید داخل 
شهر باش��د تا یاد مرگ با انسان همراه 
ش��ود ام��ا این اتف��اق رخ داده و اس��م 

قبرستان را هم به آرامستان تغییر دادیم. فلسفه 
ش��هادت به جهاد معنا می دهد. شهادت صرفاً 
یک حادثه نیست که یکباره رخ دهد بلکه یک 

تفکر و فرهنگ است که استمرار دارد.
پورمحمدی تاکید کرد: باید تفکر شهادت را 
در زندگی تعقیب کنیم. شهادت یعنی از مرگ 
نترسیدن و به سمت آن حرکت کردن چرا که 
شهادت به دیدار با خداوند می انجامد و معنایش 

به آینده امیدوار بودن است.
وی تاکید کرد: اگر ملت ما امروز این جایگاه 

را دارد و جل��وی ترامپ می گوید نه و اگر رهبر 
ما می گوید ترامپ را شایسته مذاکره نمی دانم 
به این دلیل اس��ت که فرهنگ شهادت در این 

کشور حاکم است.
دبی��رکل جامع��ه روحانیت مب��ارز تاکید 

ک��رد: ما مؤلفه ه��ای قدرت هم زی��اد داریم 
ول��ی مهمتری��ن مؤلفه ما همان ش��هادت و 
فلسفه آن اس��ت. جمهوری اسالمی می تواند 
معادالت منطق��ه ای و جهانی را عوض کند. 
دش��منان سعی می کنند با استفاده از همین 
موضوع به ما ضربه بزند و شکل گیری داعش 
و تاکید آنان روی موضوع جهاد و شهادت به 
همین دلیل اس��ت تا مذهب را برابر مذهب 

قرار دهند.
وی در ادامه گفت: فعاالن سیاسی نتوانستند 

فرهنگ سیاس��ی را در جامعه ما شکل دهند و 
این یکی از ضعف ها و مشکالت ماست. ما االن 
حدود سیصد حزب در وزارت کشور ثبت کردیم 
و نزدیک هشتاد یا نود حزب داریم. این معنایش 
حزب بازی اس��ت و رفتار سیاسی ما را تعریف 
نمی کند و فضای سیاس��ی کش��ور را 

شکل نمی دهد.
پورمحمدی افزود: ما در مش��خص 
ک��ردن تعاری��ف خودم��ان از حزب و 
تحزب کم کاری داریم و تولید مناسب 
و تدابیر الزم را در این زمینه نداشتیم و 
با کمبود اقناع عمومی و فضای سیاسی 
مواجهی��م تا جایی که یک ش��ایعه در 
فضای مجازی کامالً افکار عمومی را در 

دست می گیرد.
وی تاکید کرد: نظام اقتصادی ما هم 
از آنچه در دنیا مرسوم است عقب است 
چه رسد به آنکه ما به مفاهیم دینی در 
این زمینه نزدیک کند. ما چون بنیه مان 
در ای��ن زمین��ه ضعیف اس��ت. وقتی 
دش��من می خواهد حمله کند به همین بخش 

دست می اندازد و دیوانساالری نادرست است.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در پایان افزود: 
امروز در کش��ور نیازمند یک تحول اساسی در 
سیاست هستیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم 
و اگر این راه را برویم دیگر تهدیدهای ترامپ راه 
به جایی نخواهد برد. تهدید را زمانی می توانیم از 
بین ببریم که در بستر سیاسی، فعاالن سیاسی 
و احزاب تحول ایجاد کنیم و نظام مدیریتی مان 

را متحول سازیم.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:

تحول در احزاب و مدیریت کشور تهدیدات را از بین می برد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: حال ما 
گام اول را گذراندیم و امروز در گام دوم هستیم. 
امروز حقانیت ما بهتر از پیش برای مردم روشن 

شده است.
اس��داهلل بادامچیان دبی��رکل حزب موتلفه 
اسالمی در مراس��م سالگرد پنجاه و چهارمین 
س��الگرد طالی��ه داران آفتاب گفت: مس��ئله 
ش��هدای س��ال ۴۴ یک رویداد تاریخی عادی 
نیس��ت. این مصاف از زم��ان حضرت آدم آغاز 

ش��ده و به ظهور 
حجت  حض��رت 

ختم خواهد شد.
اف��زود:  وی 
همیشه انسان های 
برای  ارزشمندی 
خدا قی��ام کردند 
و برخ��ی ب��ه لقا 
و  رس��یدند  اهلل 
برخ��ی در ح��ال 
انتظار هستند. این 
نیس��ت که فقط 
اف��رادی اف��رادی 
تأثیرگذار باش��ند 

که شهید شده اند.
بادامچیان خاطرنشان کرد: این مسیری که از 
سال ۴۴ آغاز شد، شروع کننده حرکتی بزرگ 
در جه��ان بود. در آن زمان برخی معتقد بودند 
که دوره دینداری تمام شده است. خداوند بر سر 
ما منت گذاشت و امام را برای ما آفرید. طبیعتاً 
در مسیر بودند کسانی که راه را گم کردند ولی 

عده ای مسیر حق را رفتند.

وی یادآور شد: امام به ما گفت که برای خدا 
با هم موتلف شوید و این افتخار بر سینه موتلفه 
کوبیده ش��د. موتلفه هم در این مسیر هیچگاه 
درگیر موضوعات سیاسی و حزب بازی نشد و تا 

به حال برای خدا انجام وظیفه کرده است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: 
خاطره این شهیدان سال ۴۴ در آن سال ها باقی 
نمی ماند و هنوز هم انسان ساز و نشان دهنده 
و تقویت کننده نبرد حق و باطل اس��ت. در آن 
سال رژیم های مستکبر گمان نمی کردند که ما 

روزی پیروز شویم.
وی یادآور شد: حال ما گام اول را گذراندیم و 
امروز در گام دوم هستیم. امروز حقانیت ما بهتر 
از پیش برای مردم روش��ن شده است. شما به 
همین سفر نخست وزیر ژاپن برای رساندن پیام 
ترامپ به رهبر انقالب را نگاه کنید. این اقتدا از 
کجاست؟ معلوم است که این موضوع در جهان 

همچون موجی بزرگ عمل می کند.
بادامچیان افزود: خداوند با ش��هادت حجت 
االس��الم خرس��ند نش��ان داد که هنوز مسیر 
شهادت در بین ما بسته نشده است. انشااهلل که 

بتوانیم ما هم جزئی از این شهیدان باشیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

موتلفه هیچگاه درگیر حزب بازی نشده است
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسی حق دارد بگوید خط 
امام��ی که هن��وز هم از خط امام تبعیت میکند. خط امام خط س��ازش 

ناپذیری همیشگی مقابل مستکبران است.
حس��ین  محمد
صفارهرن��دی عض��و 
تش��خیص  مجم��ع 
مصلح��ت نظ��ام در 
مراسم سالگرد پنجاه 
و چهارمین س��الگرد 
آفتاب  طالی��ه داران 
در  اظهارداش��ت: 
اطراف پیامبران الهی 
گروهی ب��ودن که تا 
می ماندند؛  خط  آخر 
سست نمی شدند. در 
همه تاریخ انبیا شما 
این افراد را می بینید. 
مس��یح  اط��راف  در 
)ع( نی��ز حواریون را 

مشاهده می کنید. در کنار پیامبر اکرم نیز افرادی مثل امیرالمومنین بودند.
وی افزود: همین خصوصیت در بین مؤمنان و مجاهدین راه خدا منتقل 
می شود و به کسانی می رسد که اطراف امام )ره( به عنوان کسی که پرچم 
دار شرف برای ملت مسلمان ایران می شوند. برخی نیز در قالب هیأت های 

موتلفه در کنار رهبری الهی همچون امام بودند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید ک��رد: برخی می گویند 
نس��خه متکامل جریان انقالب در خط امام، اصالح طلبی و جنبش سبز 
نهفته است و حتی نسخه تکامل یافته را آن شخص خانه نشین می دانند. 
وقیحانه تر از این نمی ش��د انقالب را لجن مال کرد. کسانی که انفعال در 
برابر اس��تکبار را تئوریزه می کنن��د و آن را عصاره و تکامل یافته انقالب 
می دادند. حال چه شده که این تفکرات با تفکرات آن زمان و نسخه اصلی 

کامالً متفاوت است؟!
وی خاطرنش��ان کرد: امام فرمودند علم بنی صدر زیاد است ولی عقل 
رجایی بیشتر است. بعضی زمانی اگر چیزی بلد بودند، حرف های سابقشان 
را از یاد نمی بردند. برخی چیزهایی پشت هم می بافند که محصول نوک 
زنی آنها در محافل منحرف شرقی یا غربی است. روزی آویزان شرق بودند 
و وقتی ش��وروی سرنگون ش��د و دیدند جایی ندارند به غرب متمسک 

شدند. این افراد خود را در یک منظومه طیب و طاهر تعریف نکرده اند.

وی تاکید کرد: باید پیوندها بر محور ولی خدا باشد. بعضی برای اینکه 
از کلمه انقالب و دس��تاوردهای قیام ب��زرگ مردم روزی بخورند، خود را 
منتس��ب به اینجا نگه می دارند ولی تحریف می کنند. خط امام را هم از 
میگویند  طایفه  باب 
و گرنه خ��ط امام در 
صحیفه امام مشخص 

است.
مجم��ع  عض��و 
تش��خیص مصلحت 
نظ��ام بیان داش��ت: 
دارد  ح��ق  کس��ی 
بگوی��د خ��ط امامی 
که هن��وز هم از خط 
ام��ام تبعیت میکند. 
خط امام خط سازش 
ناپذیری همیش��گی 
مقاب��ل مس��تکبران 
است. خط امام خط 
نپذیرفتن مشروعیت 
جریانات منحرف است. کسی که خط امامی است باید وفادار به این آیین 
باشد نه اینکه اسم خط امام را بعنوان یک عبارتی تشریفاتی باخود حمل 

کند.
وی یادآور شد: جنبش سبز یعنی تجمع همه اراذل اوباشی از جنس 
بهایی و ضد انقالب و سلطنت طلب و توده ای که کنار هم جمع شدند. در 
خارج از کشور آن هایی که آیینشان فحشاست مچ بندهای سبز به گردن 

سگ هایشان آویختند. آیا این نسخه تکامل یافته انقالبی است.
صفار هرندی در ادامه گفت: سال ها قبل در یکی از دیدارهای مجمع 
تش��خیص با رهبری که آقای هاشمی هم زنده بود و جزئیات جلسه هم 
پخش نشد حضرت آقا با بزرگی که علم عادی سازی رابطه با آمریکا را سر 
دس��ت گرفته بود، احتجاج کردند. او گفت االن وقتش است که به سوی 
آمریکا برویم. حضرت آقا فرمودند این حرف ها چیست؟ او گفت ما نامه ای 
به امام نوشتیم و پیشنهادهایی کردیم که امام با اکثرشان موافقت کردند. 
آقا فرمودند با این یکی یعنی رابطه با آمریکا که مخالفت بودند. آن فرد 

البته ساکت شد و هیچ نگفت.
وی تاکید کرد: نمی شود بگوییم ما شاگرد امامیم و عکس یادگاری با 
ایشان گرفتیم ولی در بزنگاه موضع گیری از نگاه امام خالف نظر او عمل 

کنیم و موضع بگیریم.

محمدحسین صفارهرندی:

خط امامی سازش ناپذیر همیشگی مقابل مستکبران است
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دختر ش��هید »ص��ادق امانی« م��ی گوید: 
مظلومی��ت ش��هدای مدافع حرم م��ا را به یاد 
مظلومیت ش��هدای 26 خرداد و مبارزان دوران 

نهضت امام خمینی )ره( می اندازد.
به گزارش نوید شاهد، شهید »محمدصادق 
امانی« یکی از مبارزان شاخص دهه ۴۰ است؛ 
جوان خودساخته ای که شاخه نظامی »هیات 
موتلف��ه« را برعه��ده می گیرد و ب��ا پیروی از 
سخنان امام خمینی )ره( به همراه دیگر اعضای 
موتلفه، حکم الهی درباره »حس��نعلی منصور« 
را برنام��ه ریزی کرده و در اول بهمن 13۴3 به 
همراهی شهیدان »محمد بخارایی«، »مرتضی 
نیک نژاد« و »رضا صفارهرندی« عملیات را به 

سرانجام می رساند.
اگرچه حکم الهی »حسنعلی منصور« با تیر 
مستقیم ش��هید بخارایی انجام می شود اما 3 
شهید دیگر به جرم مشارکت و حمل اسلحه به 
اعدام محکوم ش��ده و حکمشان 5 ماه بعد و در 

تاریخ 26 خرداد 13۴۴ اجرا می شود.
شهید »محمدصادق امانی« برای رسیدن به 
آرمان های انقالبی خود با داشتن دو کودک، دل 
از دنیا برید و امروز پس از گذش��ت 5۴ سال از 
ش��هادت دو یادگار او اگرچه پدر را به یاد ندارند 
اما با افتخار و سربلند از پدری سخن می گویند 
که یک قهرمان گمنام و مظلوم ملی است. خانم 
»صدیقه امانی« دختر ش��هید »صادق امانی« 
هنگام ش��هادت پدر 9 ماهه ب��وده و از او هیچ 
تصویر و خاطره ای ندارد اما پدر را به خوبی می 
شناسد؛ گویی در 55 سالی که از زندگی اش می 
گذرد، هر روز و هر لحظه با او زندگی کرده است.

مصادف با پنجاه و چهارمین سالروز شهادت 
ش��هید »محمدصادق امانی« ب��ه گفت و گو با 
دختر ایشان، خانم »صدیقه امانی« نشستیم و 
از شهدای 26 خرداد سخن گفتیم. ماحصل این 

گفت و گوی صمیمی را می خوانید:
خان��م »امانی« در ابتدای گفت و گو معرفی 

کوتاهی از خود و خانواده تان بفرمایید.
بنده متولد ش��هریور 13۴3 هستم و هنگام 
شهادت پدر کمتر از یک س��ال داشتم. برادرم 
متولد 13۴1 است و هنگام شهادت پدر دو سال 
و نیمه بود. م��ادرم هم خانم »زینب الجوری« 
خواهر شهید الجوردی است که سابقه مبارزاتی 

خانواده ایشان روشن است.
شهید »امانی« سرشاخه نظامی »هیات 
موتلفه« بلود. ایشلان در اعلدام انقالبی 

»حنسعلی منصور« چه نقشی داشت؟
برای پی بردن به نقش شهید امانی در اجرای 
حکم الهی اعدام انقالبی »حس��نعلی منصور« 
ابتدا باید ش��کل گیری هیات موتلفه بپردازیم. 
پدر، ش��خصیت خاص و خودساخته ای داشت 
که ش��اید نتیجه پرورش در دامن مادری مدبر 
و آگاه ب��ود. در دوران تحصیل ایش��ان، گرایش 
رژیم در تعلیمات به غرب گرایی باال بوده است 
بنابراین پس از سال ششم ابتدایی تصمیم می 
گیرد ادامه تحصیل ندهد. بعد از آن وارد مدرسه 
»جامعه تعلیمات اسالمی« می شود و به صورت 

شبانه دروس دینی را می آموزد.

در آن مدرسه با افرادی که هم فکر ایشان بودند 
از جمله ش��هید الجوردی و شهید اسالمی آشنا 
می ش��ود و در کنار هم جلسات مذهبی برگزار 
می کنند. در آن دوران بهائیان و کمونیس��ت ها 
فعالیت زیادی داش��ته و درصدد بودند جوانان را 
جذب افکار خود کنند. پدرم و دوستانش احساس 
وظیفه می کنند که در براب��ر این گروه ها برای 
جامعه کاری انجام دهند به این ترتیب جلسات 
مذهبی و اردوهای تفریحی برگزار می کردند و نام 

هیات خود را »گروه شیعیان« می گذارند.
ش��هید امانی احس��اس می کن��د به لحاظ 
اجتماعی و سیاسی باید در این جلسات گام های 
بیشتری بردارد. بعد از وفات آیت اهلل بروجردی، 
با تحقیق امام خمینی )ره( را انتخاب کرده و در 
جلس��ات امام شرکت می کنند. پدرم بعد از آن 
که متوجه اعتراض های امام به رژیم می شود، 
در جلسات اعالم می کند باید ارتباط بیشتری با 
قم و امام داشته باشیم به همین دلیل اردوهای 
تفریحی خود را به قم و جمکران سوق می دهند.

پ��س از این نقطه ارتباط نزدیک تری با امام 
خمینی )ره( پیدا می کنند.

بله. شهید امانی برای آن که فعالیت هایشان 
هدایت شده باش��د به این نتیجه می رسد که 
باید ارتباط بیش��تری با مرجعیت برقرار کنند 
بنابراین ارتباط با امام را بیشتر می کند. هنگامی 
که موضوع اعتراض امام خمینی )ره( به انجمن 
های ایالتی و والیتی مطرح می ش��ود، ش��هید 
امانی و دیگر مبارزان به خدمت امام می رسند. 
امام هم می گویند »شما مخالفت خود را اعالم 
کنی��د« به این ترتیب تظاهراتی برپا و اعتراض 

خود را اعالم می کنند.
حضور مداوم ش��هید امان��ی و دیگر اعضای 
هیات در محضر امام خمینی )ره( برای دریافت 
راهکار و ارائه گزارش عملکرد و همچنین ارتباط 
امام با گروه های مختلف دیگر باعث می ش��ود 
که امام )ره( موضوع تش��کیل هیات موتلفه را 
مطرح کنند و ب��ه این ترتیب »هیات موتلفه« 
برای منس��جم ش��دن به فعالیت ای��ن گروها، 

تشکیل می شود.
حال و هوای شلهید امانی قبل از اعدام 

و در دیدار با خانواده چگونه بوده است؟
اطرافیان پدرم را بابا صادق صدا می زدند زیرا 
ایشان محور خانواده بود. زمانی که مادر به همراه 
یکی از عموهایم به مالق��ات پدر در زندان می 
رود، خود را کنترل می کند و به پدرم می گوید: 
»مادرت��ان پیغام داد که بگویم از ش��ما راضی 

هستند و ان شااهلل امام زمان )عج( از شما راضی 
باشد.« پدر با شنیدن این جمله خیلی خوشحال 
می شود و به مادرم می گوید:»با ایشان بگو مادر! 
همی��ن یک کلمه برای من کاف��ی بود و دنیا و 

آخرت را برایم با ارزش کردی.«
شلهید امانی در دهه 40 دسلت به کار 
بزرگلی می زند. بلا توجه به اقلدام پدر و 
جو پرخفقلان جامعله در آن دوران، نگاه 

اطرافیان به خانواده شما چگونه بود؟
قبل از انقالب در میان برخی از اطرافیان به 
ما به چش��م فرزندان قاتل نگاه می کردند البته 
خانواده شهید امانی با هم همراه و همدل بودند. 
مظلومیت ش��هدای مدافع حرم، م��ن را دوران 
مظلومیت خودمان پیش از انقالب می اندازد. ما 
جرئت نداشتیم بگوییم فرزند چه کسی هستیم. 
در دوران دبستان در مدرسه »رفاه« تحصیل می 
کردم و از آنجایی که فرزندان افرادی انقالبی در 
این مدرسه بودند، ساواک روی مدرسه نظارت 
داشت. من روی فرم ثبت نام، اسم پدر را نوشته 
بودم. یک مرتبه م��ن را صدا زدند و گفتند نام 
ایش��ان را ع��وض کن و من نام پس��رعمویم را 

نوشتم.
پس از آن که کمی بزرگتر شلدید، چه 

برداشتی از اقدام پدر داشتید؟
اقدام پدر برای بنده همیشه افتخارآمیز بود. 
اعتقادات مذهبی ایش��ان هی��چ گاه خانواده را 
تحت الش��عاع قرار نمی داده است. مادر تعریف 
می کند: »ش��هید امانی گاهی برای نماز صبح 
از خانه خارج می ش��د اما سعی می کرد پیش 
از غروب به خانه بیاید و هربار هدیه یا خوراکی 
خاصی برای مادر می خرید و دوباره برای حضور 
در هیات از خانه خارج می شد.« ایشان تا جایی 
که می توانست از خانواده دریغ نمی کرد. پدرم 
هنگام ش��هادت اگرچه حدود 3۴ سال بیشتر 

نداشت اما بسیار خودساخته بود.
شهیدان 26 خرداد، مظلوم هستند و در 
این 54 سلال که از شهادتشلان می گذرد، 
بسیار کم درباره شان سخن گفته اند. به نظر 

شما دلیل مظلومیت این شهیدان چیست؟
یک موض��وع بحث جناحی اس��ت بنابراین 
عمل شایسته، انقالبی و بصیرانه این شهدا تحت 
الش��عاع مسائل سیاس��ی قرار می گیرد. هیات 
موتلفه از همان ابتدا مظلوم بود. نیاز جامعه برای 
آن که بصیرت پیدا کند، معرفی این ش��هدایی 
اس��ت که در دوران خفقان و فش��ار سیاس��ی 
جامعه، از وظیفه خود غافل نمی شوند و عنوان 
گروهی که فریاد امام را شنیده اند، این عمل را 
انجام می دهند و احس��اس تکلیف شرعی می 
کنند. آنها به دنبال شهرت و مقام نبودند و شاید 
مظلومیتش��ان در این دوران هم ادامه آرامش و 
تکلیفشان باشد.شاید خودشان هم می خواهند 
گمنام باش��ند و کمتر از آنها سخن گفته شود. 
کاری که برای تکلیف باشد انسان به دنبال اجر و 
شهرت نیست. بسیاری از دوستانم بعد از آن که 
متوجه می شدند من فرزند شهید امانی هستم، 
تعجب م��ی کردند که چرا این ش��هدا مظلوم 

هستند. شاید حکمت الهی باشد.

فرزند شهید امانی:

جامعه برای افزایش بصیرت نیازمند توجه به راه شهدای موتلفه است
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نوید ش��اهد در پنجاه و چهارمین س��الروز 
شهادت ش��هدای مؤتلفه اس��المی، به گفت و 
گویی صمیمی با »محمد صفارهرندی«، برادر 
شهید »رضا صفارهرندی« انجام داده است. متن 

این مصاحبه در ادامه تقدیم می شود: 
در ابتلدا معرفلی کوتاهلی از خانواده 

»صفارهرندی« بفرمایید. 
ما خانواده پرجمعیتی بودیم. والدینم 9 فرزند 
داشتند که شهید هرندی، فرزند ششم خانواده 
بود و س��ال 132۰ به دنیا آمد. من ۴ س��ال از 
ایش��ان کوچکتر بودم. متاس��فانه از این تعداد 
خواهر و برادر، همگی مرحوم ش��ده اند و تنها 

برادرم »حاج جواد« در قید حیات است. 
حجت االس��الم علی اصغر صف��ار هرندی از 
علم��ای تهران و فرزند بزرگ خان��واده بود و آقا 
رضا شاگرد معنوی و کسبی ایشان به حساب می 
آمد. »کسبی« از این جهت که حاج علی اصغر 

کاسب بود و آقارضا پیش ایشان کار می کرد. 
ح��اج عل��ی اصغر پارچه فروش��ی داش��ت. 
در قدی��م اجن��اس را هم نقد و هم نس��یه می 
فروختند. اخوی، نقد و نسیه را به یک قیمت می 
داد و دیدگاهش این بود که مش��تری اگر پول 
داشت نقد خرید می کرد. آقا رضا شب ها درس 
خواند و دیپلم گرفت و در ادامه مقدمات عربی 
را آموخت اما بسیار فرد سیاسی بود. البته ما هم 
از فعالیت های ایشان اطالعات زیادی نداشتیم. 
ش��هید صفار هرندی بسیار خوش بیان بود. 
زمانی که تحصیلدار حاج علی اصغر بود، عصرها 
برای گرفتن اقساط به محله های مختلف می 
رفت. در محل زمانی که ش��روع به صحبت می 
کرد، تمام جوان را جذب خود می کرد. بس��یار 
باسواد بود. از مرحوم ابوالقاسم حالت روایت می 
کرد و در سن 17 سالگی برای جوانان از تفسیر 

مرحوم الهی قمشه ای سخن می گفت. 
شلهید صفار هرندی از شلهدای حزب 
موتلفه محسوب می شود. ایشان چگونه 

جذب این حزب شد؟
بع��د از رحلت آقای بروجردی، حزب موتلفه 
اسالمی تشکیل شد. اعضای این حزب نوجوانان 
فدائیان اس��الم هم چون آقای عسگراوالدی و 
حاج مهدی عراقی و شهید صادق امانی بودند. 
کم کم حزب به سمت جوان گرایی پیش رفت و 
گروهی 5۰ نفر عضو آن شدند. البته در آن زمان 
هیات موتلفه نامیده می شد. شهید صادق امانی، 
به همراه شهیدان »نیک نژاد« و »بخارایی« در 
محل��ه ما واق��ع در خیابان مول��وی، دروازه غار 
سکونت داش��تند. به این ترتیب آقارضا جذب 

هیات موتلفه شد. 
ایده اعدام انقالبی »حسنعلی منصور« از 

کجا وارد هیات موتلفه شد؟
بعد از س��خنرانی امام خمینی )ره( در سال 
13۴1 و حمله ش��دید به ش��اه و سپس تبعید 
ام��ام، اعضای حزب تصمیم ب��ه انتقام گرفتند. 
حس��نعلی منصور الیحه کاپیتوالس��یون را به 
مجلس برده بود و منتظر تصویب بود. به همین 

دلیل بهمن ماه 13۴3 که مصادف با ماه مبارک 
رمضان حدود 6 یا 8 نفر از اعضا حزب در میدان 

بهارستان »منصور« را ترور کردند. 
در دادگاه از شهید محمد بخارایی می پرسند 
چرا به گلوی »حس��نعلی منص��ور« تیر زدی. 
ش��هید جواب می دهد: »حنج��ره ای که به ما 
توهین می کند باید دریده ش��ود.« می پرسند: 
محمد بخارایی همان روز جلوی مسجد »سپه 

ساالر« لیز و به زمین خورد و دستگیر شد. 
بعد از دستگیری شهید بخارایی، اعضای 
دیگر حزب دسلتگیر می شلوند. هویت 
شلهید بخارایی چگونه توسلط سلاواک 

شناسایی می شود؟
»حاج اکبر بخارایی«، پدر محمد در خیابان 
صاحب جمع، بنگاه داش��ت و ت��ا حدودی فرد 
ش��ناخته ای ش��ده ای بود. محمد توسط یک 
پاسبان شناسایی شد. همان روز ترور، مادر شهید 
را بازداشت کردند و ایش��ان از روی سادگی نام 
دوستان محمد را گفت. شب هنگام، حدود 1۰ 
نفر از اعضای حزب که در منزل شهید »مرتضی 

نیک نژاد« جمع شده بودند، دستگیر شدند. 

م��ا با ش��هیدان »امان��ی«، »نیک ن��ژاد« و 
»بخارایی« هم محل��ه ای بودیم و فاصله خانه 
ما با خانه ش��هید بخارایی حدود 5۰۰ متر بود. 
فاصله منزل ش��هید نیک نژاد و شهید بخارایی 
حدود 1۰ متر بود. شهید اندرزگو هم در محله 
ما زندگی می کرد. من با شهید محمد بخارایی 
همکالسی بودم و در زمین خاکی با هم فوتبال 
ب��ازی می کردی��م اما زمانی ک��ه وارد کارهای 
سیاسی ش��د، ارتباط بیشتری با برادرم، شهید 

رضا هرندی پیدا کرد. 
»حسنعلی منصور« با تیر مستقیم شهید 
بخارایی ترور شلد. چرا به همراه ایشلان 
شلهیدان »صفارهرندی«، »نیلک نژاد« و 

»امانی« هم به اعدام محکوم شدند؟
این 3 نفر به دلیل حضور در میدان بهارستان 
و مسلح بودن به اعدام محکوم شدند. با هم قرار 
گذاش��ته بودند که هرکدام زودتر به »منصور« 
رسیدند، کار را تمام کنند. خاطرم هست پدرم 
در زندان به شهید هرندی گفت: »با افراد زیادی 
صحبت کرده ایم و قرار ش��ده ت��ا حداقل تو را 
اعدام نکنند.« آن فردی که واسطه این کار شده 

بود و با چند ت��ن از نمایندگان مجلس ارتباط 
خوبی داش��ت، به ما خبر داد که شهید هرندی 
اعدام نمی ش��ود. گویا شاه گفته بود هرکدام از 
این متهمان قصد کش��تن منصور را داشته اند 
بنابراین باید اعدام ش��وند. حکم »حاج هاش��م 
امانی« و »حاج مهدی عراقی« تعلیق و به حبس 
ابد تبدیل شد اما حکم ۴ نفر دیگر از جمله رضا 

روز 26 خرداد 13۴۴ به اجرا درآمد. 
شلهید  دسلتگیری  و  تلرور  خبلر 

»صفارهرندی« را چطور شنیدید؟
بهمن ماه سال 13۴3 مصادف با ماه رمضان 
بود. ش��ب ها هیات رفته و تا سحر بیدار بودیم. 
بعد از س��حر می خوابیدیم. فردای ترور، همراه 
پدر و مادر زیر کرس��ی خوابیده بودیم. ۴ مامور 
ش��هربانی زنگ خانه مان را زدند و بدون اجازه 
وارد شدند. من را که دیدند، فکر کردند من هم 
متهم هستم. دستگیرم کردند و مدت کوتاهی 
بازداش��ت ش��دم. بعد از آن ک��ه اطمینان پیدا 

کردند فعالیت سیاسی ندارم، آزاد شدم. 
خب��ر ترور منصور و دس��تگیری ب��رادرم را 
ش��نیده بودیم. شب دستگیری یکی از اعضای 
موتلفه، زمانی که می خواسته وارد خانه شهید 
»نیک نژاد« شود، مشاهده می کند که بچه ها را 
دستگیر کردند و به دیگر اعضا اطالع می دهد.

همان شب شهید سیدعلی اندرزگو که شاگرد 
برادرم »حاج علی اصغر صفارهرندی« بود، نزد 
ایش��ان رفته و می گوید» اگر مدرکی در خانه 

دارید، آنها را از بین ببرید.«
پدرم دختر خاله ای حدودا 1۰۰ ساله داشت 
که با ما زندگی می کرد. بسیار فهمیده و باتجربه 
بود. برای تحقیقات که آمده بودند، جلوی منزل 
ما هر سوالی که از او درباره رفت و آمدهای خانه 
ما می پرسند، در جواب می گوید »من که خبر 
ندارم«. عکسش در روزنامه اطالعات چاپ شد و 
از او به عنوان مادربزرگ صفارهرندی یاد کرده 

بودند. 
از تاریخ اجرای حکم اعدام مطلع بودید؟ 
به صورت دقیق، خیر. . چند روز قبل از اعدام 
ایش��ان را مالقات کردیم. پ��درم، برادرانم حاج 
عل��ی اصغر و حاج جواد به همراه بنده به دیدن 
آقارضا رفتیم. وقتی به شهید هرندی گفتیم قرار 
است حکم ش��ما اجرا نشود گفت: »خدا نکند. 
اگر قرار اس��ت اعدام شویم باید حکم همه مان 
اجرا ش��ود.« روحیه شهید، عالی بود. در عکس 
های دادگاه این ۴ ش��هید خوش��حال هستند. 
محل اعدام و تیرباران بچه ها امروز در پادگان به 

مسجد تبدیل شده است. 
و اما سخن پایانی...

زمانی که این ۴ ش��هید را به میدان تیر می 
برند، در زمان وداع با هم، خیلی خوشحال بودند. 
ه��ر ۴ نفر ق��رآن می خواندند ب��ه گونه ای که 
ماموران تیر گریه شان می گیرد. شهادت برای 
آنها آرزو بود و دل از دنیا کنده بودند. ش��هادت 
بی مقدمه اتفاق نمی افتد و شهدا افراد خاصی 

هستند که دستشان در دست خداست.

شهید صفارهرندی به روایت برادر:

شهادت بی مقدمه اتفاق نمی افتد
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در  بازدارندگ��ی   
آکادمی��ک؛  مفه��وم 
یعنی کوش��ش یکی 
ب��رای اعمال نفوذ در دیگری ت��ا او را از اقدام به 
عملی که متضمن خس��ارت یا هزینه  ای برای 
اولی است باز دارد. اما برابر مباحث اندیشمندان 
غربی در مقایسه با فقه دفاعی شیعه، وجه تمایز 
بازدارندگی در اسالم با غرب؛ ضمانت دوام، قابل 
اعتماد بودن و به نحوی که تمامی دول جهانی 
آن را رعای��ت کرده و نه عدهای به زور و قدرِت 
داشتن آن، دیگران را مجبور به نداشتن کنند، 
اس��ت. چرا که این بازدارندگ��ی، دوام نخواهد 
داش��ت و ش��کننده خواهد ب��ود، در ابتدا تنها 
تس��لیحات بود که نقش ابزار بازدارنده را داشت 
و ب��ه تدریج سیاس��ت و اقتصاد ه��م به عوامل 
بازدارنده تبدیل شدند اما این ابزار جدید هرگز 
باعث از بین رفتن جایگاه و نقش اس��تراتژیک 
تسلیحات در بازدارندگی نشد، هر چند غرب این 
موضوع را با شعار و فشار به خورد جهان داد اما 
خود در گسترش تسلیحات با کارکرد بازدارنده 
نهایت اهتمام را داشت.ایران اسالمی در شرایط 
کنونی، خاصه در شرایط پس از توافق هسته ای 

به شدت نیازمند تبیین عناصر بازدارنده است
انواع بازدارندگی

نکته ی بسیار مهمی که بایستی متذکر شد 
این است که بازدارندگی غیر نظامی و تسلیحاتی 
در جهان امروز، قطعا در انحصار چند کشور بوده 
که به پش��توانه ی تسلیحات عمدتا اتمی انجام 
میگیرد، نمونه ی بارز این مقوله مذاکرات 5+1 
است، در این مذاکرات چرایی اینکه ایران با این 
6 کشور مذاکره دارد قطعا قدرت تسلیحاتی این 
کشورهاست که ابزارهای غیرنظامی بازدارنده را 
هم به دس��ت آنها داده و ای��ران را پای میز ابزار 
دیپلماتیک نشانده و در پیشرفت علمی توانسته 

ایران را متوقف کند
به حکم عقل و تجربه تاریخی اگر جمهوری 
اسالمی بخواهد از استقالل، عزت و امنیت ملی 
خود دفاع کند، باید قدرتمند باشد و سطح قدرت 
دفاع��ی- نظامی خود را به س��طح بازدارندگی 
برس��اند. قدرت بازدارندگی، آن قدرتی است که 
عامل تهدی��د را از عملیاتی کردن تهدیدش به 

دلیل پاسخ قاطع و کوبنده باز می دارد.
بازدارندگی نظامی

سیاست دفاعی جمهوری اسالمی بر اساس 
آموزه های قرآنی و اندیش��ه های دفاعی حضرت 
امام و رهبری،  مبتنی بر فقه دفاعی شیعه، دارای 
خصوصیات و عناصری اس��ت که می توان آن را 
معقول و واقعگرایانه دانست و بازدارندگی قابل 
اعتمادی را رقم خواهد زد، حضرت امام )ره( بر 
اس��اس همین دیدگاه در س��ال 1358 در برابر 
تهدیدات نظامی ایاالت متحده،  فرمان تشکیل 
بسیج مستضعفین و ارتش 2۰ میلیونی را صادر 
کردند. جمله معروف حضرت امام خمینی )ره( 
مبنی بر اینکه »امری��کا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند«، در زمانی مطرح شد که امریکایی ها ایران 
را ب��ه اقدام نظامی تهدید می کردند. بر اس��اس 

همین دیدگاه حضرت امام )ره(، طی 3۰ س��ال 
گذشته، امام خامنه ای با تقویت روز افزون قدرت 
دفاعی نظامی کش��ور در کنار عناصر معنوی و 
تمدن ساز و نیز تأکید وافر بر اقتصاد مقاومتی، 
جمهوری اس��المی را به س��طح برخورداری از 
قدرت بازدارندگی رسانده اند. اگر در طول بیش 
از یک دهه گذشته، امریکایی ها و صهیونیست ها، 
جرأت عملی کردن تهدیدات نظامی خود علیه 
ایران را نداش��ته اند دلیلش برخورداری ایران از 
قدرت دفاعی و نظامی در کنار عناصر معنوی،در 
حد بازدارندگی بوده است و نه چیز دیگر.اساسا 
استراتژی های دفاعی مدرن امروزی نیز بر همین 
پایه اس��توارند و ازهمین رو می توان استراتژی 
دفاعی را علم و هنر بکارگیري همه قدرت کشور 
در جهت مقابله با تهدید یا تهدیدات امنیت ملي 
دانست، استراتژی ای که جمهوری اسالمی ایران 

توانسته آن را در باالترین سطح پیاده کند
بازدارندگی سیاسی

خطای راهبردی خواهد بود که کسانی تصور 
کنند تنها با مذاکره و یا پس از مذاکراتی طوالنی 

تنها با یک توافق هسته ای، ایران به امنیت واقعی 
خواهد رسید و مبنای توقف برخی پیشرفتها و 
یا عقب رفتن در برخی تواناییهای دفاعی را این 

توافق قرار دهد
این اشتباه استراتژیک است که گفته شد: "بعد 
از 23 ماه تالش و مذاکره توس��ط دیپلمات  های 
ملت به نقطه ای رسیده ایم که توانسته ایم سایه 
شوم جنگ را از سر مردم برداریم و امنیت واقعی 

را به کشور بازگردانیم.
بازدارندگی اقتصادی« الزمه پیشرفت و 

شکست دشمن
رهبر انقالب اس��المی در سخنان آغاز سال 
شان درتبیین فرصتهای س��ال 1398 به لزوم 
ایجاد بازدارندگی در جنگ اقتصادی با دشمن، 
اش��اره کردن��د و گفتند: ام��روز بحمداهلل همه 
مس��ئولین به این باور رسیده اند که دشمن در 
ح��ال جنگ با ما اس��ت و بروز و ظه��ور آن در 

مسائل اقتصادی است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ما 
باید در این جنگ دش��من را شکس��ت دهیم و 
به توفیق الهی، او را شکست خواهم داد اما این 
کافی نیست بلکه باید بازدارندگی ایجاد کنیم و 
به مرحله ای برس��یم که دشمن احساس کند 
نمی تواند از معبر مس��ائل اقتصادی به کش��ور 

ضربه وارد کند و ملت را تحت فشار قرار دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 

رسیدن به این مرحله امکان پذیر است، افزودند: 
ما در مسائل نظامی در شرایطی قرار داشتیم که 
امکان مقابله با تهاجم هوایی و یا حمله موشکی 
دشمن را نداشتیم اما اکنون به مرحله ای رسیده 
ایم که دشمنان ما در منطقه و یا دشمنانی که 
در منطقه نیرو دارن��د، می دانند که جمهوری 
اسالمی ایران، می تواند با موشک های نقطه زن 
و دقیق خود با هر تهاجمی مقابله کند و پاسخ 

کوبنده بدهد.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: توانایی و مشت 
محکم جمهوری اس��المی در عرصه دفاعی، در 
واقع قدرت بازدارندگی ایران اس��ت که در سایه 
تحریم ها به دس��ت آمد و در مسائل اقتصاد نیز 
می ت��وان از فرصت تحریم ها، به همین توانایی 
بازدارندگی رسید.تنها راه رسیدن به بازدارندگی 

قطع امید از کمک و همراهی غربی هاست
رهبر انقالب اسالمی در محور دوم سخنانشان 
یعنی »مواجهه دولت ه��ای غربی با ایران« تأکید 
کردند: تنها راه رسیدن به مرحله بازدارندگی اقتصادی، 

قطع امید از کمک و همراهی غربی ها است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان دلیل این 
موضوع گفتند: تجربه های تاریخی و مشاهدات 
عینی از رفتار غربی ها نشان می دهد که از آنان 
می توان انتظار توطئه و خیانت و از پشت خنجر 
زدن را داشت اما نباید انتظار کمک و صداقت و 
همراهی را داشت و اگر در مقطعی هم غربی ها 
در ظاهر، کمکی از خود نشان داده اند، در واقع 

برای جلو رفتن کار خودشان بوده است.
ابزار و راهکارهای بازدارندگی در ایران اسالمی

در پایان مباحث مطروحه الزم است مروری 
داشته باش��یم به ابزار و راهکارهای بازدارندگی 
که جمهوری اس��المی ایران امروز در یک نگاه 
واق��ع بینان��ه در اختی��ار دارد؛1. وحدت ملی و 
انس��جام داخل��ی2. روحیه سلحش��وری، ایثار، 
شهادت طلبی، مقاومت و ایستادگی مردم ایران3. 
رهبری هوشمند،  بصیر، قاطع، انقالبی و حکیم۴. 
آمادگ��ی کامل نیروهای مس��لح برخ��وردار از 
فناوری های مدرن تسلیحاتی، به ویژه در عرصه 
موشکی و شناور های دریایی5. برخورداری ملت 
و نیروهای مسلح از تجارب بسیار ارزشمند دفاع 
مقدس6. موقعیت فوق العاده راهبردی ژئوپلتیک 
و ژئواستراتژیک ایران7. جمعیت جوان پرورش 
یافته مکتب عاشورا و دل به والیت فقیه سپرده 8. 
نفوذ راهبردی در منطقه و باز شدن ژئوپلتیک 
ایران تا سواحل مدیترانه9. برخوردار بودن ایران 
از سرپنجه های بسیار قوی در منطقه برای ضربه 
زدن به دشمن در شعاع گسترده.مواجهه ی ما با 
مسائلمان و با دشمنانمان باید اّوالً شجاعانه باشد، 
مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه باشد، مأیوسانه 
نباشد؛ ثالثاً عاقالنه و خردمندانه باشد، هیجانی 
و احساساتِی سطحی نباش��د؛ ]رابعاً[ مبتکرانه 
باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛ اگر به 
این کیفّیت حرکت کردیم، اگر این  جور حرکت 
کردیم، بدانید ملّت ایران در مواجهه ی با همه ی 
قدرتهای بزرگ توفیق خواه��د یافت و خواهد 

توانست پیش برود.

راه رسیدن به بازدارندگی 
حمیدرضا ترقی 

عضوشواری مرکزی



11
دو شنبه

3 تیر1398 
20شوال  1440 
شماره 1071   

 در پ��ی ه��دف 
ی��ک  دادن  ق��رار 
پهپ��اد آمریکای��ی 
توسط نیروهای مسلح کشورمان بسیاری این 
اقدام را عامل تشدید اوضاع و حتی وقوع یک 

نبرد در منطقه تلقی کردند.
مدتهاس��ت ک��ه چالش ای��ران وآمریکا در 
منطقه هر روز با فراز و نشیب فراوان در حال 
پیگیری اس��ت و هر روز با تحری��م ، تهدید، 
آرایش نظامی و ش��اخ و شانه کشیدن توسط 
مقامات کاخ س��فید همراه اس��ت و در مقابل 
مقامات کشورمان ضمن رعایت نظامات بین 
المللی در پی حفظ سرزمین خود از تهدیدات 

هستند.
در چنین فضایی پس از ماهها سرپرس��ت 
وزارت دف��اع آمری��کا تغییر ک��رده و یکی از 
دوستان بولتون مسئولیت ان را بر عهده گرفته 
است در همین حال واشنگتن از اعزام نیرو به 
منطقه س��خن گفته و تهدید کرده که گزینه 
جنگ را ب��ر روی میز دارد ب��رای همین بود 
که  والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه 
در سخنانی با اشاره به اینکه آمریکایی ها بارها 
اع��الم کرده اند که گزینه نظامی علیه ایران را 
روی میز دارند گفت: هر نوع اقدام نظامی علیه 
ایران به فاجعه ای در منطقه منجر خواهد شد.

در صحن��ه مقاب��ل، جمه��وری اس��المی 
ایران موفق ش��د یک فرون��د پهپاد آرکیو�� ۴ 
آمریکایی را که به فضای سرزمینی کشورمان 
تجاوز کرده بود، در آسمان منطقه کوه مبارک 

استان هرمزگان با موفقیت سرنگون کند.
در عی��ن ح��ال برخی کش��ورهای منطقه 
همچون روس��یه، کوی��ت، عراق ه��م درباره 
تش��دید تنش ها در منطقه هش��دار دادند تا 
آنجا که دولت عراق و کویت در بیانیه ای لزوم 
تدبیر و عقالنیت در تعام��ل با تحوالت اخیر 
منطق��ه خلیج فارس به منظ��ور جلوگیری از 
هرگون��ه اقدامی که منجر به درگیری در این 

منطقه می شود را خواستار شدند.
در چنین فضایی همه از شرایط حاد منطقه 
سخن می گویند و معتقدند که واشنگتن در 
برنامه های خود چن��د گزینه را مد نظر قرار 

خواهد داد که به آنها می پردازیم:
1- تهاجم نظامی همه جانبه که مدل عراق 
را در ذه��ن تداعی می کن��د بگونه ای که با 
امکان��ات موجود منطق��ه ای و فرا منطقه ای 
کاخ س��فید می کوشد این نزاع را بین المللی 
نماید تا آنجا که کشورهای منطقه را به میدان 

بکشد وهمه را درگیر این جنگ نماید.
2- اقدام نظامی کوتاه مدت هوایی با هدف 
نابودی زیرس��اخت های نظامی ، هسته ای و 

حتی اقتصادی که در این سناریو واشنگتن در 
مدت کم مانند 72 س��اعت به بمباران مراکز 
مهم و زیر ساختی ایران پرداخته و در تالش 
اس��ت که قبل از هر گون��ه اقدام مهم ایران با 
باال بردن پرچم مذاکره خود را به میز گفتگو 
متمایل نش��ان داده و جهانی��ان را از نتایج و 
عواقب گس��ترش جنگ بترساند و در شرایط 
نابراب��ر  ضمن تش��دید تحریم ه��ا از طریق 
فش��ار جهانی زمینه کاهش ق��درت تهران را 
فراهم می س��ازد و در نهایت با فش��ار داخلی 
یا نارضایتی مردم��ی در تالش برای تحمیل 

افکار خود باشد.
در ه��ر صورت ب��ه نظر می رس��د که تیم 
جن��گ طلبان آمریکا هر روز بیش��تر خود را 
ب��ه آب و آتش م��ی زنند تا تن��ش و نزاع در 
خلیج فارس را عملیاتی کنند و با ارائه شواهد 
و مدارکی به اقناع افکار عمومی بپردازند و لذا 
نیاز اس��ت تا برغم تاکید مقامات کاخ س��فید 
بر اولویت مذاکرات، هوشمندی خود را حفظ 
نم��وده و ضمن مراقب��ت از تمامیت ارضی و 
دفاع از کیان کشور از هر گونه حرکت تحریک 
آمیز و یا وسوس��ه ه��ای افراطی پرهیز کنیم 
ولی همچنان محکم و استوار از کشور و ملت 
خود دفاع نماییم تا از شرایط غبار آلود فعلی 

مانند همیشه سربلند بیرون رویم.

دفاع مقتدرانه 
حسن السجردی 

عضو شواری مرکزی

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با تاکید بر اینکه خوشبختانه دشمنان تاکنون 
نتوانسته اند به آن اهدافشان برسند، افزود: آنچه 
که مقام معظم رهبری از سال گذشته تاکنون 
محک��م بیان کرده ان��د، این اس��ت که؛ جنگ 
نخواهد شد و مذاکره ای نیز در کار نخواهد بود.

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار شبکه 
اطالع رسانی مرصاد,در تبیین بیانات رهبری در 
خصوص فتنه و سالروز خطبه تاریخی ایشان در 
29 خرداد 88 گفت: مقام معظم رهبری مطلبی 
را در خصوص فتنه و فتنه گران مطرح فرمودند 
که سال ها طول که قلم هایی در این خصوص، 
عمق این فاجعه در وقت خودش می نویسند و 

عمق و ژرفای این فتنه را بیان می کنند.
کرمی راد افزود: تصور من این بود که حقیقتاً 

با توجه به صحبت های سال گذشته مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه " هر 1۰ س��ال احتماال 
یک طراحی فتنه ای در جریان کار مثلث شوم 
داخلی- عربی- غربی ایجاد شده بود" و در سال 
78 و 88 اتفاق افتاد، یک طراحی هم برای سال 

98 یعنی امسال صورت خواهد گرفت.
وی ی��ادآور ش��د: همانط��ور که در س��ال 
گذشته مقام معظم رهبری فرمودند، دشمن 
به س��ال 97 متمایل ش��د اما نتوانست کاری 
کند اما احتماالً این را پیش فرضی برای سال 

98 گذاشته اند.
کرم��ی راد افزود: امس��ال م��ا چند موضوع 
در ارتباط با مباحث کالن سیاس��ت خارجی و 
موضوعات داخلی، پیش رو داش��تیم که از آن 
جمله می ت��وان به  بحث سیاس��ت های زیاده 

خواهان��ه ترامپ و دولت آمریکا و طرح مباحث 
مختلف از سوی آنها چون تهدیدها و تحریم ها 

اشاره کرد.
وی ب��ه فرس��تاده ه��ای آلم��ان و ژاپن به 
کش��ورمان به عنوان دیگر مباحث اشاره کرد و 
گفت: دیدیم که نخس��ت وزیر ژاپن آمد و مقام 
معظ��م رهبری به او پاس��خ محکمی داد و این 
موضوع اقتدار نظام و رهبری را به اثبات رساند و 

جهانیان از این موضوع حیرت زده شدند.
این کارشناس مسائل سیاس��ی یادآور شد: 
ژاپن خود یکی از کش��ورهایی اس��ت که مورد 
ظلم آمریکا قرار گرفت و همین االن نیز سربازان 
آمریکایی به مردم بیچاره ژاپن خیانت و تجاوز 
می کنند اما متأس��فانه جرات برخورد با آمریکا 

را ندارند.

محمد کرمی راد:

جهانیان از اقتدار نظام و رهبری حیرت کردند
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  وظیف��ه ی  ما تکریم ش��هدا اس��ت، 
این را فراموش نبای��د بکنیم؛ وظیفه ی 
 م��ا تکری��م خانواده های ش��هدا اس��ت؛ 
خانواده های ش��هدا هم از لحاظ اهّمّیِت 
صبرش��ان و کارش��ان در ردیف اّول قرار 
دارن��د؛ بای��د از اینها تکری��م کنیم و به 
اینها احترام کنیم. و این تکریم هم صرفاً 
تکریم زبانی نباشد، اگر چه تکریم زبانی 
هم مهم اس��ت. اینکه بعضی ها میگویند 
تعارف زبانی ]خوب نیس��ت[؛ نه، اینکه 
ما در زبان و در اظهاراتمان بزرگداش��ت 
برای شهید و مقام ش��هید قائل بشویم، 
چیز مهّمی اس��ت؛ کس��انی هستند که 
همین را برنمیتابند و ما بایستی در این 

جهت حرکت کنیم ...
امام خامنه ای 27 /۳/ ۱۳۹۸

ور
م ن

کال

عاقبت متجاوزپنجره آخر
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هر روز برای شما منتشر می شود

سیدمهدي جوالیي:

نگاه اخالقی
 حل مشکالت را 
آسانتر می کند

مش��کالت اقتصادي و اجتماعي در کش��ور 
بر هیچ شخصي پوشیده نیس��ت و تمام مردم 
متوج��ه این موضوعات هس��تند. برخي افراد و 
طیف هاي سیاسي براي آنکه بتوانند ذهن مردم 
را نسبت به مشکالت کشور به جهت ناکارآمدي 
ش��ان تغییر دهند؛ هر موضوعي را با سیاست 
دخیل کرده و دس��ت به دعواهاي سیاسي مي 
زنند. یکي از این جریان هاي سیاس��ي، جریان 
اصالح طلب اس��ت. اصالح طلب��ان براي آنکه 
نس��بت خود را از ناکارآمدي دولت مجزا کنند 
دائما به راه اندازي دعواهاي سیاسي مي پردازند 
تا مردم مش��کالت را فراموش کنن��د، اما باید 

توجه داش��ت که این گونه روش ها براي فرار از 
مشکالت بر جامعه و تک تک افراد تاثیر منفي 
خواهد داش��ت چرا که مردم متوجه مشکالت 
اقتصادي واجتماعي هستند و این موضوع باعث 
مي ش��ود تا آنها نسبت به مسئوالن عالي رتبه 

کشور عینک بدبیني بزنند.
س��یدمهدي جوالیي عضو ش��وراي مرکزي 
حزب موتلفه اس��المي در این باره به »رسالت« 
گف��ت: با توجه به اتفاقاتي که اخیرا در کش��ور 
در ح��وزه هاي مختلف پیش آمده اس��ت باید 
به این موضوع توجه داش��ت که مهم نیس��ت 
فرد موردنظر در چه جناحي یا با چه س��متي 
قرار دارد مهم آن اس��ت که نگاه مردم نس��بت 
به مس��ئوالن هر روز ضعیف تر از روز گذش��ته 
مي شود و این موضوع خیلي امیدبخش نیست.

او ادامه داد: رهبر معظم انقالب تاکید دارند 
که »باید نهال امید را در دل جوانان بکاریم« اما 
باید گفت با چنین فسادهاي اقتصادي و... نهال 
امید در دل جوانان بارور نمي شود و براي بهتر 

شدن وضعیت باید تالش کرد.
جوالیي ادامه داد: در نگاه اس��المي سیاست 
ذیل اخالق اس��ت اما در نگاه غربي اخالق ذیل 
سیاست قرار دارد که در بسیاري از اوقات اخالق 

فدا مي شود.
این عضو شوراي مرکزي خانه احزاب تصریح 
کرد: ما باید برخ��ورد اخالقي و متیني با تمام 
پدیده ها داشته باشیم و به زوایا در ذیل اخالق 
توجه کنیم تا مشکالت کش��ورمان در جامعه 
کاهش یابد، یعني مواردي که به شکل مسئله 
وجود دارد اگر بر پایه اخالق به آنها توجه کنیم 

بسیار آسانتر حل خواهد شد.
جوالیي افزود: اگر نگاه بیش از حد سیاسي به 
مسائل چه از سوي جریان اصالح طلب که براي 
نادیده گرفتن مشکالت کشور از آن استفاده مي 
کنند و چه از سوي جریان اصولگرا شکل گیرد 
براي جامعه مضر خواهد بود، بنابراین باید نوع 
نگاهمان به تمام پدیده ها اخالقي باشد و از این 

دریچه به آنها پرداخت.


