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شباهت های زیادی 
بین  فتنه  اخیر کشور 
عراق  و کشور لبنان  و 
فتنه های گذشته در  کش��ورمان  از نظر  نوع 
برنامه ریزی، نوع تبلیغات، ش��یوه تظاهرات و 
عملی��ات،  نوع تخریب ها ، ش��عارها و  جنگ 
روانی وجوددارد. این نوع شباهت ها نشان می 
ده��د که هدف این  فتنه نهایتاً  به کش��ور ما 

برمی گردد. 
پیروزی جریان مقاومت  در  منطقه غرب  آسیا  
به عقب نشینی تدریجی و گام به گام  آمریکا و 
کش��ورهای هم پیمان  آن، دلیل دیگری  برای 
برنامه ریزی  جهت  ایجاد و راه اندازی  فتنه های 
مش��ابه  در کش��ورهای جامعه هدف می باشد  
بدیهی است کشور های عراق و لبنان و سوریه  
و  یمن  کشورهایی هستند که بیشترین  ضربه 
را جری��ان مقاومت  به جریان اس��تکباری وارد 
نموده اند.  بنابراین  به شیوه های مختلف باید  
برای پیش��گیری از گس��ترش و توسعه بیشتر 

به  جریان مقاومت  
فتنه های اخیر روی 

آوردند. 
فرم��ان  ات��اق 
در  سازفتنه  جریان 
طراحی خود، بیشتر  
عملیاتی  نیروه��ای 
جری��ان مقاومت را 
ازجمله حزب اهلل  در 
لبنان، حشدالشعبی 
انصاراهلل  ع��راق،  در 
در یم��ن و جری��ان 
س��وریه  مردم��ی 
هدف گرفته، از این 
رو حقایق ترورهایی 
که  در این کشورها 
فتن��ه  جری��ان  در 
انجام گرفته  متوجه 
نیروهای  پیش��رو و 
جریان مقاومت بوده  

و ریشه  هدایت و حمایت این جریان ها را ایران 
اسالمی می دانند.

 از آنجایی که در سایر کشورها هم جمعیت 
قاب��ل توجهی از مذهب ش��یعه وج��ود دارند، 
ولی تفاوت ش��یعه کش��ورهای مقصد با سایر 
کش��ورها در این اس��ت که در عراق و لبنان و 
یمن جریان ش��یعه هماهنگ و هم��راه و هم 
هدف ودارای اش��تراکات راهبردی با جمهوری 
اس��المی هس��تندوبه سمت ش��یعه حکومت 
س��از پیش می روند. آن چیزی که برای نظام 
اس��تکباری خطرساز بوده و خواهد بود، توسعه 
و گس��ترش حکومت های اس��المی و س��بک 
نظام جمهوری اس��المی می باشد که در رأس 
آن استکبارس��تیزی قرار دارد.  و عالوه بر این 
حکومت ش��یعی در راهبرد اساسی خود نوعی 
هماورد طلبی را در آینده، با نظام استکباری به 

ارمغان خواهد آورد. 
نکته مهم ائتالف نامیمون و نامبارک غربی و 
عربی و عبری است که این ائتالف  ناموفق بوده 
و در همه عرصه ها شکس��ت خورده ونخواهد 
توانست جلوی موج عظیم بنیان کن استکباری 
را ن��ه تنها در منطقه، بلکه در س��ایر نقاط دنیا 

بگیرد. 
 همزمان با فتنه س��ه گانه منطقه در س��ایر 
کشورهای آمریکای التین که در بعضی از آنها 
غربگرایان توانس��تند مدتی قدرت را به دس��ت 
گیرند، ناگهان موج های ضدغربی در کشورهایی 
نظیر شیلی ،آرژانتین و همسایگان شروع شده 
و ای��ن هم بدون ارتباط ب��ا جریان مقاومت در 

منطقه غرب آسیا نخواهد بود. 
 اشتباه ائتالف سه گانه غربی، عربی وعبری 
این اس��ت که بعد ازس��ال ها نفهمیده اند که 
تهاجم شکننده انقالب اسالمی به موانع پوسیده 
استکبار جهانی صرفاً مادی نیست، بلکه پیامی 
معنوی اس��ت که این پیام ریشه در دین برای 

آزادی انس��انها از قید اس��ارت ها و تظلم ها و 
تبعیض ه��ا و بی عدالت��ی ه��ا دارد. این پیام 
خواهی نخواه��ی امواجش دنیا را گرفته و باید 
منتظر مصداق ان در شکل گیری حکومت ها و  

در منطقه و جهان بود. 
 بر اساس مطالعات غربی ها الگوی جمهوری 
اس��المی همان الگوی صدر اسالم است که  با 
گرای��ش معدود افرادی بدین اس��الم در ابتدا و 
سپس گرایش موج های انسانی در منطقه حجاز 
و پس از آن در ش��رق و غ��رب عالم دنیا را فرا 
گرفت وبه شکل گیری نظام حکومتی برای اداره 
جامعه بشری که همان مدینه النبی می باشد، 
منجر گردید این الگو همچن��ان در قرن اخیر 
با س��از و کارهای تم��دن جدید، با تجربه چند 
قرنی در حال نوردیدن صخره های سخت و از 
بین بردن نظام های استکباری و استعمار زده 
می باش��د و زمینه را برای حاکمیت نظام دینی 

در کل جهان فراهم می سازد. آنان فکر می کنند 
با فتنه عراق و لبنان و امثال آن می توانند جلو 
موج معنوی انقالب اس��المی و الگوی رسالت 
نب��وی را بگیرند در حالیکه ای��ن موج در حال 
پیش��روی اس��ت و تاکنون هم فراز و فرودهای 

زیادی را با موفقیت تام و تمام طی نمود. 
ائتالف ضد انقالب اسالمی به درستی تصور 
می کند ک��ه اقتدار همه جانبه نظام جمهوری 
اسالمی به زودی در کشورهای عراق و لبنان و 
سوریه و اردن و یمن و عربستان و سایر کشورها 
ش��کل می گیرد و اقتداری واحد در موازنه بین 
المللی، برای هماوردی با نظام استکباری شکل 
گرفته اس��ت واتحادی جهانی به وجود خواهد 
آورد. آنها درس��ت می اندیشند این مسیر طی 
شده است و در حال پیروزی و موفقیت است. 

از نوع ش��عار ها و اهانت هایی که در فتنه 
آمریکایی ع��راق و لبنان علیه نظام جمهوری 
اس��المی و مقدس��ات آن  می ت��وان فهمید، 
این فتنه همان فتنه س��ال ۷۸ وسال ۸۸ وبه 
تعبیر آنها فتنه ایی 
برای س��ال ۹۸ در 
اس��المی  جمهوری 
خواهد بود در حالی 
که کوری و کری و 
برای  آنها  عقلی  بی 
شان عبرتی نگردید 
ک��ه در جمه��وری 
اس��المی  چیزی به 
دس��ت نیآورده ان��د 
ت��ا در عراق و لبنان 
بیاورن��د  بدس��ت 
س��وریه  در  ی��ا  و 
دس��تاوردی  چ��ه 
ج��ز  داش��ته اند، 
مالی  های  خسارت 
و جانی و کش��تارها 
و فرو ری��زی اقتدار 
و هیمن��ه پوش��الی 
و  عرب��ی  و  غرب��ی 

عبری. 
به درستی معلوم است دراوج بیداری ملت های 
منطقه، حق دارند از این بیداری نگران باش��ند. 
یک دلیل آن عدم امکان راه اندازی فتنه در سایر 
نقاط مسلمان نشین کشورهای دیگر است زیرا 
در کشورهایی که در وحدت و ائتالفی راهبردی 
و اهدافی آرمانی و عقیدتی و نظامی مشترک با 
جمهوری اسالمی، در حال شکل گیری قدرت 
منطق��ه ای و بالمنازع در آین��ده ای نه چندان 
دور هستند، وقوع چنین الگویی خارج از منطقه 
انتظار نیس��ت و باید منتظر اقدامات و طرح ها 
و توطئه های دیگر آن��ان بود. لذا باید پذیرفت 
ک��ه بیداری اتفاق افتاد و هیچ چیزی جلوی آن 
را نخواهد گرفت.امریکا وهم پیمانانش در مبدا 
ومقصد بیداری شکس��ت خوردند، راه میان بر 
پیش گرفته اند این هم اشتباهی مضاعف است.

ایران و  فتنه عراق و  لبنان 
سرمقاله

نصر عزیزی
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اسداهلل بادامچیان و جمعی از اعضای 
ش�ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
از آیت  اهلل حس�ینی بوشهری عیادت 

کردند.
به گزارش رواب��ط عمومی حزب موتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان و تعدادی از 
اعضای ش��ورای مرکزی حزب با حضور در 
یکی از بیمارستان های تهران از آیت اهلل سید 
هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی 
حوزه های علمیه سراسر کشور عیادت کردند 
و در جریان روند مداوای وی قرار گرفتند و 
سالمتی او را از خداوند متعال مسألت کردند

آیت اهلل حس��ینی بوش��هری جمعه 10 
آبان ماه در پی عارضه قلبی در بیمارس��تان 
بس��تری و تحت عمل جراحی قلب باز قرار 
گرفت وضعیت عمومی ایشان مساعد است. 
مسئول دفتر وی در گفتگو با ایسنا گفت: 
علت بیماری و انتقال به بیمارستان گرفتگی 
عروق قلبی بوده است و می توان گفت ۹0 
درصد قلب کار نمی ک��رده که الحمدهلل با 
دعای خیر و محبت مردم این اتفاق به خیر 

گذشت.
آیت اهلل  سید هاشم  حسینی بوشهری استاد برجسته حوزه علمیه قم، 
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه قم، پنج ش��نبه ش��ب ۹ آبان ماه به دلیل 

عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.  
آیت اهلل سیدهاش��م حسینی بوشهری سال  1335 در بخش  بُرِدخون  
از حوالی  بندر دیّر اس��تان بوشهر به  دنیا آمد و به مدت 14 سال ریاست 

حوزه های علمیه سراسر کشور را بر عهده داشت.

عیادت اعضای حزب موتلفه اسالمی
 از آیت آهلل حسینی بوشهری

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره وضعیت 
ش��ورای وحدت و اینکه آی��ا وحدت در جریان 
اصولگرا حاصل خواهد ش��د، گفت: اختالف در 

این شرایط به نفع ترامپ است. 
دکت��ر اس��داهلل بادامچی��ان در گفتگ��و با 
خبرآنالین خاطرنش��ان کرد: مجموعه خوبی 
ش��کل گرفته اس��ت و االن به س��مت تعیین 
مصداق ها رفته ایم، ش��اخصه ها ه��م در حزب 
موتلفه تعیین شده اند، آنها چند نفر را معرفی 
می کنند و بر اساس شاخص ها بررسی می کنند 

ک��ه آیا ای��ن گزینه ها ب��ه درد مجلس که باید 
مجلس گام دوم باشد می خورد یا نه. من مسیر 
را خ��وب می دانم و انش��اءاهلل ای��ن دوره ارزش 

محوری داریم.
بادامچی��ان ب��ا انتقاد از رویک��رد مواجهه با 
اخت��الف نظ��رات بین نس��ل قدی��م و جدید 
اصولگرا، گفت: اینکه نگاه نس��ل جوان با نسل 
قب��ل متفاوت اس��ت، خب باید ه��م متفاوت 
باش��د. ما در اسالم، مانند مارکسیسم نیستیم 
که گروهی را نس��ل کهنه بنامیم و گروهی را 

نس��ل نو یا مانند غربی ها گروهی را جدیدی و 
مدرنیته.

وی افزود: ش��ما همین شبکه های مجازی و 
سایت ها را ببینید، وقتی این شبکه های مجازی 
آمدند، تحول ایجاد کردند. بنابراین هر نس��لی 
تکامل پیدا می کند. در این تکامل بعضی با هم 
اختالف نظر پیدا می کنند و این به نظر من یک 
امر طبیعی است و این »اختالف امتی رحمة« 
اس��ت، نه اینکه اختالف، منجر به دعوا و تنازع 

باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

اختالف انقالبیون در انتخابات آتی به نفع ترامپ است

محمدعلی امانی گفت: کسانی که برای مجلس یازدهم پای صندوق 
می روند بیشتر به این توجه دارند که رأی آنها باعث راه گشایی در مسائل 
مهم اقتصادی کشور در دوره آتی باشد و افرادی به مجلس راه پیدا کنند 

که به حفظ و ثبات کشور اهمیت دهند.
قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: ما در جریان اصولگرایی 
بای��د وضع موجود و نیازهای امروز را بس��نجیم و ب��ر مبنای آن بتوانیم 
نامزدهای خود را انتخاب کنیم و نیروهایی که می خواهیم برای مجلس 
یازدهم معرفی کنیم را بر آن اساس انتخاب کنیم که قاطبه مردم بتوانند 

با این دیدگاه و این ذهنیت به نامزدهای جریان اصولگرایی رأی بدهند.
وی افزود: با توجه به شرایطی که در منطقه وجود دارد، توده های مردم 

در دوره آتی انتخابات بیشتر به این توجه دارند که از کیان نظام حمایت 
کنند، چون مردم در زمینه حفظ و استقرار نظام اسالمی حساسیت خیلی 

زیادی برای ثبات جمهوری اسالمی دارند.
امانی خاطر نش��ان کرد: جریانات سیاسی در انتخابات پیش رو اگر به 
امنیت ملی و اقتدار نظام توجه کنند، می توانند آرای مردم را به دس��ت 
بگیرن��د. در این زمینه جری��ان اصول گرایی با توجه به حضور در صحنه 
انتخابات باید بتواند وحدت و اقتدار خود را به جامعه ارائه دهد و به حل 
دغدغه های خود جامه عمل بپوشاند. به نظر می رسد در انتخابات آینده و 
در صحنه رقابت ها نیروهای دینی مخلص، معتدل و با اقتدار از آرای مردم 

برخوردار باشند و به مجلس یازدهم راه پیدا کنند. 

قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

شرط توفیق اصولگرایان معرفی چهره های منطبق بر نیاز مردم است
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 جمهوری 
اس��المی راه 
وروِد دوباره ی 
آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره ی آمریکا در ارکان 
کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته میشود 
»مذاکره نکنیم، مذاکره نکنی��م«، یکی از موارد و 
ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا 
است .مقام معظم رهبری.12 /۹۸/۸    نفوذ در ادبیات 
«پسابرجام» یک واژه بدیع، متفاوت، پیچیده، و از 
جهتی «جدیدالصدور» در فضای سیاسی فرهنگی 
کشور است که رهبرمعظم انقالب با تولید ادبیات 
نظری نو، به چارچوب مفهومی جدید برای آن می 
اندیشند؛ این نفوذ ش��امل 4 قسم است:: 1نفوذ از 
طریق، مسیر، مجرا، معبر و ممشای برجام 2- متون 
سه گانه «توافق وین»، 3-«قطعنامه 4421 «و »4-

نقشه راهMap Road آژانس انرژِی اتمی و ایران«. 
در برابر این قس��م از اقسام نفوذ باید به استراتژی 
«خوانش نقادانه متن برجام» جهت بررسی دقیق 
اشکاالت متون سه گانه فوق که مکرراً توسط رهبر 
انقالب تأکید شده اس��ت توجه نمود. مثل تأکید 
رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیس جمهور و خطبه 

های نماز عید فطر
مصادیق نفوذ از طریق متن برجام شامل موارد 
زیر است الف(-نفوذ استراتژیک )کشف نقشه آتی 
علم��ی کش��ور) ب(- نفوذ صنعتی (کش��ف ابعاد 
پیش��رفت صنعتی کش��ور  از طریق کنترل اقالم 
دوگانه که شامل 233 قلم از اصیل ترین نیازهای 
صنعت کشور است و در دست گرفتن نبض صنعت 
با مدیریت اقالم صنعتی، طبعاً کنترل اقالم دوگانه 
مهندسی، کشور را قفل میکند) ج(- نفوذ مطالعاتی 
؛با تعبیه حفره های امنیتی متعدد در متن برجام 
د(-نفوذ نظامی ؛به بهانه راس��تی آزمائی آژانس در 
موضوع PMD و بازدید از مراکز حس��اس نظامی 
کش��ور ه�(-نفوذ دفاعی ؛با از بین بردن ساختارها 
و زیرس��اختارهای بازدارندگ��ی دفاعی کش��ور در 
قطعنامه 4421 و(-نفوذ اقتصادی ؛با حفظ قوانین 
و زیرس��اختهای تحریمه��ا در متن برج��ام، ورود 
گروههای مختلف اقتصادی با هدف افزایش واردات و 
وابستگی اقتصادی ز(-نفوذ امنیتی ؛ از طریق کاهش 
حساسیتهای امنیتی و عادی سازی دسترسی به 
مراکز حساس نظام) ح(-نفوذ ژئوپلتیک ؛متن توافق 
هس��ته ای جزئی از چارچوب ژئوپلتیک آمریکا در 
منطقه و بخشی از طراحی منطقه ای غرب است، 
مقابله با بیداری اسالمی و جریان مقاومت، تسلط 
بر کش��ورهای در حال مب��ارزه در منطقه و حتی 
کشورهای ضد استکباری آمریکای التین بخشی از 
این طراحی اس��ت ط(- نفوذ محاسباتی ؛از طریق 
اختالل در دس��تگاه محاسباتی که هضم شدن در 
نظام بین الملل را برای حل مش��کل آب پیشنهاد 
میدهد و به گرانفروش��ی توافق بد منجر میش��ود 
ی(-نفوذ اجتماعی ؛از طریق نمایش وجهه آمریکا 
به عنوان یک کشور صلح طلب و تأمین کننده رفاه) 
ک(- نفوذ گفتمانی ؛تخطئه شعار مرگ بر آمریکا، 
به حاشیه راندن استراتژی اقتصاد مقاومتی و نگاه به 
درون نفوذ به عنوان تبعات و نتایج برجام صرف نظر 
از خود برجام تبعات و نتایج برجام نیز  در عرصه  های 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعاتی 

آثار نفوذی داشته که اگرچه مسأله نفوذ اعِمّ از برجام 
اس��ت ولی باید به مسأله اخّص یعنی «برجام» به 
مثابه هسته اصلی نفوذ توجه کرد.با توجه به آنکه 
نفوذ در ادبیات فضای متأخر کشور، معنای گسترده 
تر و موس��ع تر از معانی امنیتی و مطالعاتی سابق 
دارد باید چهار پروژه زیر در پروسه و زنجیره الف(-

فهم عمیق معانی نفوذ ب(-کشف دقیق مصادیق 
آن ج(- اس��تنباط صحیح غایات دش��من در این 
مرحله از تاریخ انقالب اسالمی به درستی طی شود 
تا نقش��ه جامعی از: 1 -بسترها و زمینه های نفوذ، 
4 -علل و عوامل نفوذ، 2- اهمیت و غایات نفوذ، 2 
-ابزارهای نفوذ و 5 -موانع حرکت دشمن در پروژه 
نفوذ داشته باشیم. پروژه اول: )مفهوم شناسی( نفوذ 
از طریق برجام و مسائل پسابرجام پروژه دوم: )روش 
شناسی( نفوذ  پروژه سوم: )معرفت شناسی(نفوذ و 
کشف بایدها و نبایدهای جبهه خودی در برابر جبهه 
معارض پروژه چهارم: )فراگیرس��ازی( پروژه نفوذ  
س��احا ت نفوذ و عرصه های مانور دشمن  عرصه 
مانور دشمن حداقل در 5 عرصه فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و مطالعاتی - امنیتی قابل تقسیم 
است. که فصل مشترک ؛قدر متقین و فصل مقوم 
وجه ممیزه ی هر س��احت و عرصه باید شناسایی 
و برای آن تدبیر ش��ود اجمااًل باید دانست: الف(- 
نف��وذ اقتصادی با ابزار ظاهری تجارت و بازرگانی و 
ورود کاالهای آمریکایی و باز شدن پای شرکتهای 
آمریکایی با هدف تشدید وابستگی اقتصادی کشور 
به ش��ریان جهانی اقتصاد و هضم شدن در اقتصاد 
کاپیتالیستی طراحی شده اس��ت. مثالهای دیگر 
ش��امل موارد زیر است: * اشراف به زنجیره تأمین 
قطعات صنعتی جهت اعمال تحریمهای جدید در 
صنعت * تسلط به مدیریت اقتصادی با بکارگیری 
اهرم تحریم پس از بررسی میزان حساسیت ایران 
در هر موضوع تحریم * به حاش��یه راندن راهبرد 
کالن اقتصاد مقاومتی ب(- نفوذ سیاسی از طریق 
عادی س��ازی و قبح شکنی از نشست و برخاست 
با آمریکاییها و به قدرت رس��اندن جریان غربگرا و 
لیبرال از طریق انتخابات با هدف دموکراتیزه کردن 
لیبرالیسم در کشور ایران دنبال میشود. موج جدید 
حمله به ش��ورای نگهبان، متفاوت از امواج قبلی و 
در واقع گام اول پروژه نفوذ سیاس��ی است. در کنار 
این موارد میتوان به بحث درباره افتتاح دفتر حافظ 
منافع آمریکا و یا تشکیل پرونده های جدید حقوق 
بش��ری اشاره نمود. نفوذ در گروههای مطالبهگر و 
معترض ای��ن گروهه��ا ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
ممک��ن اس��ت دارای تنگناه��ا و محدودیته��ای 
داخل��ی ِ باش����ند، دس����ت ی��اری نفوذگ��ر 
را میپذیرن��د.نف��وذ در گروهه��ای مطالب��ه گر و 
معترض ؛ ای��ن گروهه��ا ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
ممک��ن اس��ت دارای تنگناه��ا و محدودیته��ای 
داخل��ی ِ باش��ند، دس����ت ی��اری نفوذگ��ر را 
میپذیرن��د.ج(-نفوذ اجتماعی  وفرهنگی؛ نفوذ از 
طریق رس��انه و رسانه های جدید در کل، فض�ای 
مج�ازی عرص�ه ایس���ت ک�ه در آن بس���یاری از 
محدودی�ت ه�ا و موان�ع مقابل�ه ب�ا نف�وذ وج�ود 
ن�دارد. پ���س بنابرای�ن عرص�ه ایس���ت ک�ه در 
آن نفوذگ�ران میتوانن�د مس���تقیما ب�ا م�ردم و 
کنش�گران سیاس�ی رو در رو ش�وند و پی�ام ه�ای 

خ�ود را ب�ه آن�ان منتق�ل نماین�د. فض�ای مج�ازی 
نس�بت ب�ه کت�اب، روزنام�ه و مجل�ه در دس�ترس 
ت�ر و ناش�ناخته ت�ر اس�ت و امکان�ات بیش�تری از 
قبی���ل ص�وت و تصوی�ر را نی�ز در اختی�ار کارب�ر 
م�ی گ�ذارد. کمپی�ن هایی ک�ه ل�ه ی�ا علی�ه ای�ن 
جن�اح ی�ا آن جن�اح ب�ه راه م�ی افتن�د، ش�ایعاتی 
ک�ه پراکن�ده میش���ود و تهم�ت های�ی ک�ه ب�ه 
نیروه���ای داخل�ی زده میش���ود، مانن�د خ�وره، 
اراده ه�ا را تضعی�ف ک�رده و نیروه�ا را پراکن�ده و 
متف�رق میکن�د و در خ�وش بینان�ه تری�ن حال�ت، 
نیروه���ای داخل�ی را دچ�ار انفع�ال، ب�ی عمل�ی، 

خان�ه نش�ینی و کن�اره گی�ری میکن�د.
 •نفوذ از طریق سازمانهای مردم نهاد حساس�یت 
برانگیز نیس�ت و چ�ون اه�داف فعالی�ت س�ازمانهای 
مردم نه�اد در جامع�ه معم�وال انگیزه ه�ای جامعه  
پس�ندی دارد، ق�درت ج�ذب آن باالس�ت.د(-نفوذ 
نظامی؛ هن�وز ی�ک هفت�ه از بیانی�ه ل�وزان نگذش�ته 
ب�ود ک�ه رهب�ر معظ�م انق�الب در دی�دار س�الیانه 
خ�ود ب�ا مداح�ان اهلبی�ت علیهم الس�الم، فرمودن�د: 
«نکت�ه بع�دی ک�ه ب�ه مس�ئوالن محت�رم تذک�ر 
دادی�م و ب�ه ش�ما ه�م ع�رض میکنی�م، ای�ن اس�ت 
ک�ه به هیچ وج�ه اج�ازه داده نش�ود ک�ه آنه�ا ب�ه 
بهان�ه نظ�ارت، ب�ه حری�م امنیت�ی و دفاع�ی کش�ور 
ً نفوذ کنن�د؛ مطلق�ا. مس�ئوالن نظام�ی کش�ور به 
هیچ وج�ه م�أذون نیس�تند ک�ه ب�ه بهان�ه نظ�ارت 
ی�ا بازرس�ی و مانن�د اینه�ا، بیگان�گان را ب�ه حری�م 
و حص�ار امنیت�ی و دفاع�ی کش���ور راه بدهن�د، 
ی�ا توس���عه دفاع�ی کش���ور را متوق�ف کنن�د. 
توس�عه دفاع�ی و توانای�ی دفاع�ی کش�ور، مش�ت 
محک�م مل�ت در عرص�ه نظام�ی اس�ت و بایس�تی 
همچن���ان محک�م بمان�د و محکمت�ر ش���ود»(

بیان��ات،20 /01 /۹4این من��ع از مذاکره که گفته 
میش��ود »مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم«، یکی از 
موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود 
آمریکا است. برای  آمریکایی ها البّته خیلی سخت 
است. آمریکای متکّبِر مستکبر که مّنت میگذارد بر 
سِر رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشیند 
با آنها حرف بزند، س��الها است اصرار میکند که با 
س��ران جمهوری اسالمی مذاکره کند و جمهوری 
اسالمی امتناع میکند؛ این برای آمریکا خیلی سخت 
است. معنایش این است که در دنیا ملّتی وجود دارد 
و حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه ی آمریکا 
را و قدرت طاغوتی آمریکا را و دیکتاتوری بین المللی 
آمریکا را قبول نمیکند و زیر بار نمیرود. این منع از 
مذاکره، یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق 
محکمی پشتش هست؛ راه نفوذ دشمن را میبندد، 
اقتدار جمهوری اسالمی را و ابّهت جمهوری اسالمی 
را به دنیا نشان میدهد و ابّهت پوشالِی طرف مقابل 
را در برابر چشم همه ی جهانیان میشکند، ]چون[ 
پش��ت میز مذاکره ی سیاس��ی با آنها نمی نشیند. 
12/0۸/13۹۸اگر امروز شاهد بیشترین و باالترین 
رکورد نفوذ در سطوح مختلف کشور توسط دشمن 
هستیم که تعدا د قابل توجهی از آنها تاکنون  توسط 
اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات دستگیر 
شده اند ناشی از آثارمذاکره وبرجام و آثار و تبعات 
آنس��ت که در تاریخ انقالب اسالمی سابقه نداشته 

است .

مسیر اصلی نفوذ
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی
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به گ�زارش خبرآنالین، ف�وت آیت اهلل 
مهدوی کنی و مرحوم عس�کراوالدی، نه 
تنها جایگاه شیخوخیت و میانجیگری در 
جریان اصولگ�را را کمرنگ کرد که حتی 
وحدت اصولگرایانه را هم تحت الش�عاع 

قرار داد. 
در ۱۴ آبان، سالگرد درگذشت حبیب اهلل 
عسکراوالدی، سیاستمداری انقالبی که به 
تعبیر امام )ره( شخص صالح و کارآمد و به 
تعبیر مقام معظم رهبری چهره ای انقالبی 
و مجاهدی صادق بود، مصطفی میرسلیم، 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در گفتگو با خبرآنالی�ن به وجوه اخالقی 
و ش�خصیتی آن مرح�وم پرداخ�ت. وی 
گفت:»آن مرحوم از س�عۀ صدر برخوردار 
ب�ود و در برادریاب�ی نمونه ب�ود و اهتمام 
داشت که برای انقالب و تالطم های بعد از 
پیروزی انقالب، بدون در نظر گرفتن خود، 

گره گشا باشد.«
مش�روح  گفتگ�و با میرس�لیم رئیس 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  را در 

ادامه می خوانید؛
****

پ�س از ف�وت آق�ای عس�کراوالدی و 
آیت اهلل مهدوی کنی جایگاه شیخوخیت 
و میانجیگری در میان اصولگرایان کمرنگ 
شده است، دلیل این اتفاق را چه می دانید؟

 اخ��الص توأم با انقالبی گری، درایت، تعهد 
و ش��ناخت عمیق، مجموع��ه ای از خصلتهای 
ارزنده اس��ت که یکجا در هر کسی جمع نمی 
ش��ود. مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی و مرحوم 
عسکراوالدی از این ویژگیهای ارزنده برخوردار 
بودند و همین موجب نفوذ کالم و اثرگذاری آنها 

در میان اصولگرایان می شد.
مرح�وم عس�کراوالدی از س�عه ص�در 

برخوردار بود
مرح�وم عس�گر اوالدی چ�ه ویژگی 
داش�ت ک�ه می توانس�ت ای�ن جای�گاه 
میانجی گی�ری را در می�ان اصولگرایان 
داشته باش�د و این خالء را امروز چگونه 

می شود پر کرد؟
آن مرحوم از س��عة صدر برخوردار بود و در 
برادریابی نمونه بود و اهتمام داش��ت که برای 
انق��الب و تالطم های بع��د از پیروزی انقالب، 
بدون در نظر گرفتن خود، گره گش��ا باش��د و 
همین صداقت او موجب موفقیت او بود. امروز 

ما بیش از پیش به صداقت نیازمندیم.
ع�ده ای معتقدن�د ک�ه نس�ل جدی�د 
اصولگریان نسبت به نسل قدیم و پدران 
خود در جریان اصولگرایی به نوعی طغیان 
کرده اند و جایگاه آن�ان را قبول ندارد، به 
نظر شما چه طور باید میان نسل جدید و 
نسل قدیم اصولگراها وحدت ایجاد کرد تا 

این دو بهم نزدیک شوند؟
اصولگرایان حقیق��ی هیچ گاه کوچکترین 
بی احترامی نس��بت به کسانی که از سابقون 
ان��د روا نم��ی دارند و اگر م��وردی از طغیان 
مش��اهده ش��ود داللت بر نش��ناختن عمق 
مفاهی��م اصول��ی و کم تجربگ��ی در صحنة 
سیاسی می کند. نسل قدیم این هنر را داشت 
که جوانان را به موقع وارد جرگة فعالیت های 
انقالبی و سیاسی بکند تا بتوانند با هوشیاری 
جانش��ینانی شایسته برای تداوم بخشیدن به 
راه ش��کوهمند گذشته باش��ند. نسل جدید 
نیز اهتم��ام دارد از مجموعة آن فداکاری ها 
و جانفش��انی ها بیشترین اس��تفاده را بکند 
ت��ا هر چه بهتر و کام��ل تر به اهداف مقدس 

اصولگرایی نائل شوند.
برخی در جری�ان اصولگرایی معتقدند 
که دورۀ رهبری فردی و شیخوخیت تمام 
شده است و باید شورای رهبری )ترکیبی 
از روحانیت اصولگرا و چهره های شاخص( 

جایگزین آن ش�ود و با همنش�ینی افراد 
تصمیم گیری جمعی ش�ود. نظر ش�ما در 
این باره چیست؟ به نظر شما امکان جمع 
کردن ای�ن دو طیف کنار هم در ش�رایط 

فعلی وجود دارد؟
 این ادعا ناشی از عدم شناخت است زیرا در 
جریان اصولگرایی همواره رویه بر تصمیم گیری 
شورایی بوده است و در مشکل ترین دوران ها 
و برای س��خت ترین مسائل ، تصمیم گیری با 
مشورت و به صورت شورایی انجام می گرفته و 
اکنون هم بر همان روال با حفظ احترام بزرگان 
، انجام می گیرد. این دو ویژگی باید با هم جمع 
باشند و اال در عمل امکان انحراف از اصول رخ 

می دهد.
یک تصمیم سیاسی ارزشمند که مرحوم 

عسکراوالدی گرفت
ش�ورای وحدت از زمانی ک�ه همراه با 

جامع�ه روحانیت حرکت می کند با اقبال 
بیشتری از سوی طیف های سیاسی روبرو 
شده اس�ت، از نگاه شما ش�ورای وحدت 
با ای�ن روند جدیدی ک�ه در پیش گرفته 
احتم�ال آنکه به یک لیس�ت مش�ترک 
منتهی شود برسد وجود دارد؟ چه خطری 
را پیش روی روند حرکتی این ش�ورا می 

دانید؟
 در این ائتالف مبارکی که بین اصولگرایان 
شکل گرفته است همگی برای نجات کشور از 
ش��رائطی که براثر سوء مدیریت و ناکارآمدی و 
عدم مراعات شایسته ساالری و کمبود صداقت 
رخ داده اس��ت، اتفاق نظر دارند و به سرنوشت 
انقالب و کش��ور می اندیشند و نه به جایگاه و 
سهم خودشان؛ لذا ان ش��اءاهلل موفق خواهند 
شد. خطر همواره وجود داشته و دارد و هیچگاه 
نباید خود را از مکر شیاطین انس و جن مصون 
بدانیم. اینها آزمایش اس��ت و از خدای متعال 
می خواهیم ما را در این آزمایش و در مقابله با 

نفسانیات و دنیاطلبی که منشأ انحرافات است 
سربلند و موفق گرداند.

خاطره ای از آقای عسکراوالدی دارید 
که ب�رای خود ش�ما یک درس سیاس�ی 

باشد؟
 ی��ک خاطرۀ ارزش��مند م��ن از تصمیمات 
سیاس��ی آقای عس��کراوالدی این است که در 
هفتاد سالگی ایش��ان تصمیم گرفت دبیرکلی 
ح��زب را به نس��ل بعدی واگ��ذار کند و وقتی 
با ناب��اوری دیگران در حزب بویژه در ش��ورای 
مرکزی حزب مواجه شد به صورت جدی فقط 
چند ماه مهلت داد تا آن جایگزینی انجام شود 
و با موفقیت انجام ش��د. این ویژگی ایش��ان را 
امروز ما باید در حزب س��رلوحة اقدامات خود 
ق��رار دهیم و ضمن نظارت بر عملکردها ، مانع 
ورود جوانان به صحنة مسئولیت های کلیدی 

حزب نشویم.

سیدمصطفی میرسلیم:

صداقت مرحوم حبیب اهلل عسکراوالدی 
موجب موفقیت او بود
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کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: پاسخ به 
ندای دلسوزانه مرجعیت عراق و حزب اهلل لبنان 
می تواند هم مطالبات بحق مردم این 2 کش��ور 
را تأمی��ن کند، هم مان��ع تحقق اهداف خبیث 

دشمنان آن ها شود.
مجتبی امانی کارشناس مسائل بین الملل در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با 
اشاره به تظاهرات مردم در  لبنان و عراق گفت: 
قطع��اً تظاهراتی که در لبن��ان و عراق در حال 
برگزاری است مرتبط با مطالباتی است که به هر 

دلیل موجب فشار به مردم شده است.
وی، دو علّت مهم اعتراضات مردمی در عراق 
و لبن��ان را نارضایتی مردم از فس��اد موجود و 
ساختار سیاسی ناکارآمد این کشورها دانست و 
گفت: در کنار این دو عامل که اصالح هر کدام، 
راه و روش خود را دارد، به نظر می رس��د نوعی 

توطئه علیه این کشورها مشاهده می کنیم.
رئیس پیش��ین دفت��ر حافظ مناف��ع ایران 
در قاه��ره با اش��اره به دخالت های مس��تقیم 
آمریکایی ها و س��عودی ها در تظاهرات عراق و 
لبنان گفت: این کش��ورها سعی دارند تا سمت 
و سوی تظاهرات را علیه ثبات و استقرار لبنان و 

عراق سوق دهند، چرا که هر دوی این کشورها 
در زم��ره محور مقاومت به حس��اب می آیند و 
مشخص اس��ت که پیوند سعودی، آمریکایی و 
صهیونیستی به دنبال این است که به این محور 

آسیب برساند.

امانی ادامه داد: بنابراین ما با دو موضوع مجزا 
در لبنان و عراق مواجه هستیم؛ یکی مطالبات 
مردمی و دیگر، دس��ت های خارجی که تالش 
می کنند این مطالبات را از جهت گیری طبیعی 
خود خارج کنند و در حالی که مردم معترض به 
دنبال تصحیح امور هستند؛ آن ها به دنبال این 
هستند که شالوده این کشورها را از هم بپاشند 
تا اهداف منطقه ای صهیونیست ها و آمریکایی ها 

را جامه عمل بپوشانند.

وی با بیان اینکه مرجعیت عراق و گروه های 
دلسوز این کش��ور و همچنین حزب اهلل لبنان 
و گروه ه��ای دلس��وز لبنان ت��الش می کنند با 
روشنگری خودش��ان مانع از انحراف تظاهرات 
به سمت و س��ویی باشند که صهیونیست ها و 

آمریکایی ها و سعودی ها دنبال می کنند.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه 
آمریکا، سعودی و صهیونیست ها به دنبال آینده 
تاریکی برای عراق و لبنان هستند، تصریح کرد: 
مردم معترض در این دو کشور باید توجه داشته 
باشند که پاسخ دادن به ندای دلسوزانه مرجعیت 
ع��راق و حزب اهلل لبن��ان می تواند هم مطالبات 
برحق م��ردم را تأمین کند ه��م مانع از تحقق 

اهداف خبیثانه دشمنان لبنان و عراق شود.
مسئول س��ابق دفتر حفاظت از منافع ایران 
در مصر گفت: در بسیاری از موارد وزارت دفاع، 
وزارت خارجه و سازمان CIA با یکدیگر متفق 
القول نیستند. به دلیل شکست های آمریکا در 
منطقه طبیعتا این سردرگمی ها به وجود آمده 
و آنچه در سوریه می بینیم براساس نظر بسیاری 
از تحلیلگ��ران آمریکایی عرصه بر آمریکا تنگ 

شده است.

مجتبی امانی:

پاسخ به ندای مرجعیت عراق و حزب اهلل لبنان 
تأمین کننده مطالبات بحق معترضان است

حسن السجردی:

استعفای الحریری 
برای فرار

 از مسئولیت بود
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت:حریری با تقدیم اس��تعفا به نوعی تالش 

می کند تا مسئولیت اقدامات خود را نپذیرد.
حسن السجردی کارشناس مسائل 
منطقه در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه 
خبرن��گاران جوان، در پاس��خ به این 
سوال که آیا تغییر چهره های سیاسی 
و مقام��ات در لبن��ان ب��ه نفع خط 
مقاومت است، اظهار کرد: مقاماتی که 
در تحوالت سال های اخیر این کشور 
مسئولیت سیاسی و اجرایی داشتند 

باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. همچنین 
در تحلیل ش��رایط کنونی لبنان برخی بر این 
باورند که س��عد الحریری با تقدیم اس��تعفای 
خود اقدامی رو به جلو انجام داده برای اینکه در 
دو سال اخیر مسئولیت داشته نفر اول اجرایی 
کش��ور بوده و باید در جایگاه خود باقی بماند، 
همچنین به نوعی نسبت به اقدامات، حوادث، 
تحوالت، تصمیمات به ط��ور کلی کلیه فراز و 

نشیب های جامعه لبنان پاسخگو باشد.
او ادامه داد:تحلیلگران سیاسی ومقامات لبنان 
بر این باورند که استعفای سعد الحریری نخست 

وزیرسابق این کشور اصطالحا یک حرکت پیش 
دستانه برای فرار از مسئولیت است.

السجردی تصریح کرد:همانطور که می دانید 
بسیاری بر این باورند که سعد الحریری از نظر 
شخصیتی یک سیاس��تمدار کم تجربه و فاقد 
پش��توانه الزم برای چنین مس��ئولیتی است، 
اما فشار های سیاسی کشور های منطقه مانند 
عربستان سعودی سبب ش��د که او در جایگاه 
نخس��ت وزیری قرار گیرد و در حال حاضر نیز 
ش��رایط لبنان شرایط نا مناس��بی است تمام 
کش��ور های منطقه باید به بهب��ود وضعیت در 

این کش��ور کمک کنند. حریری با اقدام اخیر 
خودمبنی بر استعفا و کنار رفتن به نوعی صحنه 
مسئولیت خواهی و اجرای مسئولیت را ترک و 

جامعه لبنان را رها کرده است.
کارش��ناس مس��ائل منطقه گفت:گروه ها و 
احزاب سیاس��ی به ویژه جریان ۸ مارس یعنی 
احزاب حزب اهلل و مس��یحی ک��ه جریان های 
مخالف سعد الحریری هستند با دولت مخالف 
نبوده و این نشان می دهد آنها نیز تمایل دارند 
دولت وقت بر س��ر ج��ای خود باق��ی مانده و 
استمرار داشته باشد. همچنین نسبت به اقدامات 

و ش��رایط موجود جامعه لبنان پاسخگو باشد. 
مجموعه شرایط نش��ان می دهد که استعفای 
سعدحریری خواست مخالفین همچنین مردم 
و صاحب نظران نبوده، اما حریری در یک اقدام 
غیر مسئوالنه تالش می کند با تقدیم استعفا به 
نوعی مسئولیت اقدامات خود را نپذیرد و قطعا 
این اقدام از س��وی او آغ��از بحران جدیدی در 

لبنان خواهد بود.
کارشناس مس��ائل منطقه با اشاره به نقش 
عربستان سعودی در بروز تحوالت اخیر لبنان 
و استعفای سعد الحریری یاد آور شد: در اخبار 
و حوادث اخیر مربوط به شرایط لبنان 
آمده که بیشترین مشکل این کشور از 
این جهت است که دولت منابع مالی و 
اصطالحا اس��تعداد الزم را در مدیریت 
ام��ور اقتصادی کش��ور ن��دارد به نظر 
می رسد جامعه لبنان به دلیل اینکه از 
نظر اقتصادی جامعه ای نیس��ت که در 
ش��رایط مطلوب باشد بخشی از اقتصاد 
این کشور از طریق کمک های خارجی 
و بحث ه��ای مربوط ب��ه وام ه��ای بین المللی 
اس��ت. می توان گفت برخی از تغییر شرایط و 
موضع گیری ه��ای دولت حری��ری که همین 
متحدان و کسانی که پشتوانه و حامی او بودند 
ب��ه ویژه آمریکا، س��عودی و امارات کمک های 
خ��ود را کاهش و در برخی موارد قطع کنند.او 
در پایان افزود: بسیاری بر این باورند کشور ها و 
اشخاص حامی حریری بودند که با کمک های 
خود شرایط سیاسی لبنان را بحرانی کردند، به 
نظرمی رس��د نقش آنها در بروز شرایط کنونی 

لبنان پر رنگ و محوری بوده است.
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عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت:همه نشانه  های این جنگ نسل چهارم در 
عراق و لبنان هویدا اس��ت، پیشبرد اعتراضات 
با بهره گیری از قدرت رس��انه  ها همچون ترند 
ک��ردن توییت  هایی ب��ا مضامی��ن مخالفت با 
ساختار سیاس��ی این دو کشور، هماهنگی ها و 
مدیری��ت اعتراضات از طریق شبکه س��ازی در 
فضای مج��ازی، جلب حمایت افکار عمومی با 
کشته س��ازی در این اعتراض��ات و بهره برداری 
از دیدگاه  ه��ای افراد تاثیرگ��ذار و صاحب نظر 
به خص��وص در س��طح جامعه با اس��تفاده از 
خواننده  ها و... و توزی��ع غذا و... در جذب مردم 

نشانه های آشکار از این جنگ است.
احمدعلی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اسالمی در گفت گو با خبرنگار روزنامه 
لکترونیکی ش��ما به ارزیابی تح��والت عراق و 

لبن��ان و تأثیر آن 
بر ای��ران پرداخت 
و گف��ت: با نگاهی 
تحلیل��ی ب��ه نوع 
مدیریت  اعتراضاتی 
که اخیراً در لبنان و 
عراق شکل گرفته، 
نکات��ی قابل توجه 
است، اینکه رئیس 
مقاوم��ت  گ��روه 
عصائب الحق عراق، 
ش��روع  از  پی��ش 
خبر  اعتراض��ات، 
رژی��م  تواف��ق  از 
و  صهیونیس��تی 
همکاری  و  آمریکا 
رژیم  آل س��عود و 
امارات، برای ایجاد 

جنگ داخلی در کش��ورهای منطقه داده بود و 
ثامر السهبان، مش��اور محمد بن سلمان، اخیراً 
با پیش بینی اعتراض��ات، گفته بود که »اکتبر 
201۹ چهره عراق تغییر می کند.!« در نتیجه 
اعتراضات و ش��ورش ها ائتالف عبری، غربی و 
عربی را اصالً غافلگیر نکرد چون قرار بود، چند 
کشور منطقه از جمله عراق و لبنان دستخوش 

ناآرامی شوند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
افزود: از طرف دیگر رژیم صهیونیس��تی اخیراً 
طی اجالسی به نام "هرتزلیا" جمهوری اسالمی 
ایران را بزرگترین تهدید این رژیم نامیده است، 
از این رو با توجه به گسترش نفوذ ایران و جایگاه 
محور مقاوم��ت که منافع این رژیم را نش��انه 
گرفته اند، جنگ نس��ل چهارم را راه انداخت و 
همه مؤلفه  های این جنگ را در تحوالت اخیر 
لبن��ان و عراق می توان دید و این رژیم با وقوف 
به ضعف خود دست به جنگ در حقیقت نیابتی 
زد چون می دانست پیروزی از نظر نظامی برای 

طرف ضعیف تر)رژیم صهیونیستی( امکان پذیر 
نیست.

وی تصریح کرد: همه نشانه  های این جنگ 
نس��ل چهارم در ع��راق و لبنان هویدا اس��ت، 
پیش��برد اعتراضات ب��ا بهره گی��ری از قدرت 
رس��انه  ها همچون ترند ک��ردن توییت  هایی با 
مضامین مخالفت با س��اختار سیاس��ی این دو 
کش��ور، هماهنگی ها و مدیری��ت اعتراضات از 
طریق شبکه س��ازی در فض��ای مجازی، جلب 
حمای��ت افکار عمومی با کشته س��ازی در این 
اعتراض��ات و بهره ب��رداری از دیدگاه  های افراد 
تاثیرگذار و صاحب نظر به خصوص در س��طح 
جامعه با اس��تفاده از خواننده  ها و... و توزیع غذا 
و... در ج��ذب مردم نش��انه های آش��کار از این 

جنگ است. 
مقدم به دیگر مؤلفه های این جنگ پرداخت 

و گفت: مشروعیت بخش��ی به مبارزه با حمله 
به چهره  های محور مقاومت به عنوان مسببان 
ناکارآم��دی نظام، ب��ه عنوان مث��ال در عراق 
آیت اهلل سیستانی، مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، سرلش��کر قاسم سلیمانی و 
نیروهای حشد الشعبی و در لبنان نیز حزب اهلل، 
مقاومت اسالمی و سید حسن نصراهلل تا با ایجاد 
دودستگی، هرج و مرج بیشتری را ایجاد کنند.

وی اضاف��ه کرد: کنار زدن ای��ران به عنوان 
متحد آن دو کش��ور را در حمله به کنسولگری 
ایران به سرکردگی محمود الصرخی، به عنوان 
مخالف آش��کار مرجعیت دینی در عراق و سر 
دادن ش��عارهای ضدایران��ی و تحری��م کاالی 
ایرانی می توان دی��د و... با همه این موارد رژیم 
صهیونیستی با راه انداختن جنگ نسل چهارم 
درصدد اس��ت این دو کشور را به عنوان حامی 
محور مقاومت و پشتیبان کننده ایران از میدان 
ب��ه در کرده تا در نهایت بتوان��د در برابر ایران 

پیروزی چشمگیری به دست آورد.

 این کارشناس سیاسی تأکید کرد: شاهد 
مث��ال راه انداختن جنگ نس��ل چهارم در این 
دو کش��ور با وجود اینکه در منطقه کشورهای 
به مراتب نابس��امان تر از لحاظ اقتصادی وجود 
دارند، اما اینکه چرا رژیم صهیونیس��تی در دو 
کشور لبنان و عراق این جنگ را راه می اندازد، 
چند دلیل دارد، بر س��ر کارآمدن حکومت  های 
حامی محور مقاومت و متحد ایران، دارای منابع 
عظیم نفت و گاز، دارای موقعیت ژئوپولیتیکی، 
همج��واری و نزدیکی جغرافیایی با این رژیم و 
متأس��فانه اس��تفاده از نقاط ضعف دولت های 
این دو کش��ور بهانه را دس��ت آمری��کا، رژیم 

صهیونیستی، آل سقوط و امارات داد.
ای��ن فعال سیاس��ی مطرح ک��رد: عطف به 
موارد باال نتیجه می گیریم اعتراضات در لبنان 
و عراق که بر موج مطالبات به حق مردم سوار 
شده، تنها پوششی 
اس��ت تا در نتیجه 
ای��ران را از طریق 
کنار زدن متحدان 
منطقه ای، تضعیف 
میز  پ��ای  ک��رده 
مذاکره بکش��انند، 
در صورت نیاز موج 
اعتراض��ات را ب��ه 
داخل ایران هدایت 
کنند و در این بین 
میوه تفرقه و تجزیه 
کش��ورهای حامی 
مح��ور مقاومت را 
در منطقه بچینند 
و در مرحله بعد با 
اس��تفاده از تجربه 
ع��راق  و  لبن��ان 

همین طرح را در ایران پیاده کنند.
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان کرمان 
تأکید کرد: با همه این تفاس��یر به نظر می آید 
مطالب��ات به حق مردم بای��د از مجرای قانونی 
دنب��ال ش��ود و گرنه دش��منان بر م��وج این 
اعتراضات س��وار ش��ده و در این بین مطالبات 
اس��ت که قربانی می شوند و به محاق می روند، 
باید راه برای اصالحات جدی در نظام سیاسی 
این دو کش��ور باز شده تا مجال سوءاستفاده از 

دشمنان گرفته شود.
وی در پایان گفت: هر چند ش��واهد نش��ان 
از این دارد اعتراضات رو به خاموش��ی می رود 
و ام��ا نباید از این نکت��ه غفلت کرد که ائتالف 
عبری، غربی و عربی جنگ نس��ل چهارم را در 
این دو کش��ور علیه محور مقاومت راه انداخت 
و ممکن اس��ت دوباره این اتفاقات تکرار شود، 
باید مس��ؤوالن ای��ن دو کش��ور از این تجربه 
گرانبها درس گرفته و گلوگاه  های نفوذ را بسته 

و بهانه ای برای شروع اعتراضات فراهم نکنند.

احمدعلی مقدم:

همه نشانه  های جنگ نسل چهارم
 در عراق و لبنان هویدا است
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در رابطه با تحوالتی که در عراق و لبنان پدید آمده ش��اید در نگاه اول 
به نظر بیاید که اتفاقی باشد اما توطئه ها و برنامه های دشمن وهم مسائل 
داخلی هر یک از دو کش��ورخالف این را ثابت می کند. ساختار قدرت در 
کشور عراق به این صورت است که تقسیماتی بین اکراد، شیعیان و اهل 
س��نت صورت گرفت. بخش اقلیم کردس��تان قبل از سقوط صدام تحت 
حمایت آمریکا قرار گرفت.  ش��صت و دو و نیم درصد جمعیت ش��یعیان 
بوده است.بخش دیگری  )اقلیم کردستان(نیز  به عنوان دولت محلی شکل 
گرفت. در تقسیمات ریاست جمهوری را به کردها دادند. رئیس مجلس را 
به اهل س��نت و نخست وزیری را به شیعیان دادند. در مجلس و نخست 
وزیری قائم مقام را به هر یک از شیعیان و اهل سنت دادند.در هر مقطعی 
عراق و لبنان قوی بودند اتاق فکر دشمنان جاسوسی را دنبال می کردند.

در  جنگ 33 روزه لبنان ساختار اداره کشور دست یک گروه بود و دولت 
وقت و اعضای کابینه با عربستان متحد بودند و بخش اعظمی از وزرا قائل 
به خلع س��الح حزب اهلل بودند اما در جنگ 33 روزه مقاومت، ایستادگی 
فوق العاده کرد و شکست را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد  اما توطئه 
همچنان ادامه دارد. بنا بر این اتاق فکر در هر مقطعی بر اساس موقعیت 
زمانی اقداماتی را انجام می دهد مثال زمانی که بیداری اس��المی ش��کل 
گرفت آمریکا ، انگلیس، به طور کلی اروپا و همچنین اسرائیل وحشت زده 
دنبال این بودند که جلوی بیداری اس��المی را بگیرند لذا اس��م آن را بهار 
عربی گذاشتند در حالی که رهبر معظم انقالب بر بیداری اسالمی تاکید 
داشتند لذا در این مقطع عربستان با ترویج افکار وهابی و سلفی گری و با 
حمایت و پشتیبانی آمریکا داعش را به وجود آوردند تا بتوانند فکر نیل تا 
فرات  را جامه عمل بپوشانند در هر مقطعی مثلث عبری، عربی و غربی 
یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان بیکار ننشستند بنابراین حیات و ممات 

اسرائیل بستگی به وضعیت دو کشور عراق و لبنان دارد اگر این دو کشور 
قوی باشند وضعیت اسرائیل در سختی و تنگنا قرار می گیرد. گردهمایی 
ش��یعیان و دیگر ادیان در ایام اربعین در کربالی معلی بی نظیر است در 
حالی که آل سعود از اداره 2 میلیون حاجی در ایام حج عاجز است در ایام 
اربعین25 میلیون نفر در این مراسم شرکت می کنند. با اینکه بسیاری از 
زیرساخت های عراق دارای اشکال است. از طرفی این مراسم باعث شده 
است تا یک فرهنگ مشترک بین ایران و عراق شکل بگیرد هر چقدر ما 
جلوتر می رویم شکست جریان استکبار بیشتر می شود.این بار در عراق 
شاهد این مسئله بودیم که شیعه انگلیسی در کربال، نجف و بصره کارهایی 
در مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی ایران انجام دادکه در کلیپ ها و 
فیلم های ش��بکه های اجتماعی نیز نمایش داده شد. آنچه مسلم است  

کینه دشمنان جمهوری اسالمی باعث این رفتار می شود تا جریانی خاص 
که مورد حمایت شیعه انگلیسی و بعثی ها بود بین تظاهرکنندگان پول 
پخش کنند.همه اینها دلیل بر این است که احساس کردند اگر دیر وارد 
عمل شوند قافیه را باخته اند. اتفاقاتی که در کشور عراق افتاد نشان از آن 
دارد که  قوه اجراییه قوی نیست و نمی تواند مشکالت مردم را حل کند و 
به همین دلیل اقدامات اجتماعی رخ می دهدکما اینکه در بیداری اسالمی 
هم ما این مسئله را تجربه کردیم اعتراضات اجتماعی به  سیاسی تبدیل 
شد و  باعث بیداری اسالمی گردید اما در برخی از کشورها به ثمر ننشست.  
در عراق و لبنان هم آمریکا و اسرائیل می خواهند دولت را سرنگون کنند تا 
شاخ و برگ های مقاومت که مرتبط با ایران هستند زده شود و در نهایت 
جریان مقاومت در منطقه تضعیف شود اوالً به حول و قوه الهی انشاءاهلل این 
جریان شکست خواهد خورد و ثانیاً دولت های این کشورها باید از تجربیاتی 
که ایران در مقابله با فتنه های گوناگون دارد استفاده کنند البته تا حدودی 
این کار انجام شده از ظرفیت مرجعیت و سید حسن نصراهلل استفاده شده 
است. مردم هم در عراق و حتی دولتمردان این کشورتابع مرجعیت هستند 
تا مشکالت حل بشود و آرامش دوباره به کشورشان بازگردد. باید از سید 
حسن اهلل تقدیر و تشکر کرد که نگذاشت اتفاقاتی که در عراق دامنه آن 
گسترده تر شد در لبنان گسترده شود و با درایت مسئله را حل کرد. در 
عراق هم اگر کار بر اساس اصول و مبنایی که در ساختار قدرت عراق وجود 
دارد انجام بشود و البته برادرانه، مشکل حل خواهد شد. اتاق فکر استکبار 
می خواهد با توجه به تغییر و تحوالت در عراق و لبنان شاخ و برگ های 
مقاومت را این از بین ببرد و در نهایت ایران که محور مقاومت است دچار 
آسیب ش��ود. در حال حاضر ایران در کشورهایی مانند یمن، پاکستان و  
افغانس��تان دارای نفوذ می باشد حتی در برخی از شهرهای شیعه نشین 

عربس��تان نیز ایران دارای نفوذ است آنها منتظر یک اشاره از سوی ایران 
هستند. از تحوالت اخیر چنین برداشت می شود که دشمنان قصد دارند 
پایه های مقاومت را بلرزاند تا چنانچه مش��کلی در آینده پیش آمد این 
کشورها نتوانند آن واکنشی که الزم است انجام دهند. تمامی قوا در کشور 
باید دست به دست هم بدهند تا بتوانیم با قدرت و صالبت به پیش برویم 
مهمترین مسئله ای که ما امسال در پیش داریم پایان سال ،دوم اسفند 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است نیروهای امنیتی باید مراقبت کنند تا 
قبل ،حین و بعد از انتخابات مشکلی پیش نیاید مردم هم  انشاءاهلل با قدرت 
در انتخابات شرکت خواهند کرد امیدواریم انشاءاهلل کشتی تنومند انقالب 

اسالمی به س��احل نجات یعنی ظهور امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برسد.

محمد کرمی راد

هدف اصلی ناآرامی های عراق و لبنانیادداشت شفاهی
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رئی��س جمهور   
محت��رم در جلس��ه 
هیئ��ت دولت گفته 
است؛ »به مردم مي گویم چه کسي مملکت را 
تعطیل کرده است.« از این گزاره معلوم مي شود 
از دیدگاه رئیس قواي اجرایي کشور »مملکت 
تعطیل« است. این سخن ناروا و نادرست همانند 
همان سخن بیهوده اي بود که در اوایل تصدي 
اج��را توس��ط وي گفته ش��د؛ »خزانه مملکت 
خال��ي« اس��ت. آنه��م در روزگاري که رئیس 
دیپلماس��ي کشور تازه گفت وگو با 1+5 را آغاز 

کرده بود.
گذش��ت زمان ثابت کرد که خزانه کش��ور 
خالي نیست و امور در روال عادي خود به پیش 
م��ي رود. این ناچیز اولین کس��ي بودم که این 
س��خن نابه جا را به نقد کشیدم و گفتم رئیس 
جمهور اصال نمي داند خزانه کجاست و کارکرد 
آن چیس��ت و اهمیت آن کدام اس��ت؛ حرف 
بي ربط خزانه خالي اس��ت فق��ط در مذاکرات 
آن هم به نف��ع آمریکایي ها کارب��رد پیدا کرد 
و توافق��ي »ناهمزمان«، »نامت��وازن« و »فاقد 
ضمانت اجرای��ي« را امضا کردند که میلیاردها 
دالر خسارت و عدم نفع براي ملت ایران داشت. 
امروز هم مي گوییم؛ این س��خن که »مملکت 
تعطیل است« واقعیت ندارد و رئیس جمهور از 

مجاهدت یک ملت ۸5 میلیوني بي خبر است.
کش��ور با بیش از هزار میلی��ارد دالر تولید 
ناخالص ملي تعطیل نیس��ت. میلیونها نفر هر 
روز صبح از خواب بیدار مي ش��وند تا پاسي از 
شب مشغول کار و تالش و تولید هستند. مردم 
در مزارع، باغات، زیر سقف کارخانجات مشغول 
کار هستند و در بازارها شور و شوق داد و ستد 
دیده مي ش��ود. در همین دستگاه اجرایي دهها 
هزار انس��ان مؤمن و پ��اي کار به مردم خدمت 
مي کنند. اگر جایي کار تعطیل است به دلیل 
»بي تدبیري« شخص رئیس جمهور و و برخي 

اعضاي دولت است.
اگر جایي کار تعطیل است براي آنکه امید به 
کدخدا دارند و از خدا و یاري ملت بریده اند. اگر 
جایي کار تعطیل اس��ت براي این است معتقد 
نیستند از نخبگان علمي در حوزه و دانشگاه و 
نیز مردم کاري ساخته است. فکر مي کنند تنها 
راه فقط »مذاکره«، »س��ازش« و نهایتا تسلیم 
است. قانون اساسي و قوانین عادي کشور دهها 
راه نرفت��ه پیش روي دولت گذاش��ته اما رئیس 
دولت نمي خواهد این مسیر را طي کند. اجرا در 
کشور فرآیندهاي قانوني و حقوقي خود را دارد، 
اما رئیس جمهور نمي خواهد این مسیر را برود. 
هر جاي این مسیر طي شد به نتیجه رسیدیم و 
هرجا نافرماني و خودسري و خود تصمیمي شد 
به بیراهه رفتیم. در برجام اگر به شروط مجلس، 
شوراي امنیت ملي و راهبردهاي رهبري عمل 
مي شد به دس��ت آورد تقریبا هیچ و خسارت 
محض در برجام نمي رس��یدیم. در سیاس��ت 
داخلي اگر حری��م و حرمت مراجع، نخبگان و 
منتقدان مشفق را مراعات مي کردند کلید راه 

حل مشکالت را پیدا مي کردند. رئیس دولت از 
اول فکر مي کرد کلید در دس��ت او و گاهي در 
جیب اوست. در هر قفلي که انداخت آن در نه 

تنها باز نشد بلکه قفل تر شد.
در برجام این بیراهه طي شد. نه تنها تحریم ها 
برداشته نش��د بلکه صدها تحریم به آن اضافه 

شد. آیا این بود »تعامل سازنده شما با جهان«!
را  ایران��ي  پاس��پورت  حرم��ت  گفتن��د، 
برمي گردانی��م، در حال��ي که پاس��پورت ایران 
حرمت داشت و نادرست مي گفتند. اما همین 
ها به جایي رس��یدند که در س��فر به نیویورک 
دیپلمات هاي ایراني فراتر از محدوده چند خیابان 
نمي توانند عبور و مرور داش��ته باشند. در اروپا 
دیپلمات هاي ایراني را بي هیچ دلیل بازداشت 
مي کنند و س��فیر معرفي شده به سازمان ملل 

اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا نمي کند و... .
نتیجه تصمیم��ات دولت در حوزه اقتصادي 
به رانت خواري، گسترش داللي و... منجر شد. 
دولت نتوانس��ته حجم عظی��م نقدینگي را که 
چون بهمني زیرساخت هاي تولید را آسیب مي 
زند به سمت تولید هدایت کند. رئیس جمهور 
گفته: »به مردم مي گویم چه کس��ي مملکت 
را تعطیل کرده است.« مملکت تعطیل نیست 
اگر هم به زعم او تعطیل اس��ت. همان کس��ي 
است که مصوبه ۹۷/1/22را در مورد تک نرخي 
ک��ردن ارز به تصویب رس��اند و چوب حراج به 
»ارز« و »ط��ال« و ذخایر کش��ور زد، مملکت را 
تعطیل کرد. کافي اس��ت متن مذاکرات هیئت 
وزیران آن روز و به ویژه سخنان رئیس جمهور 
در این نشس��ت به کم و کاست منتشر شود تا 
م��ردم خود قضاوت کنند چه کس��ي مملکت 
را دارد تعطیل مي کند. چندي اس��ت ادبیات 
رئیس جمهور نامهربانانه وارد وادي خالف گویي 
و نادرست اندیشي افتاده است. مردم نمي دانند 
علت آن چیست؟ اما مي دانند او دیگر در کنار 
آنها نیست به همین دلیل نتایج نظرسنجي ها 
نشان مي دهد رئیس جمهور دچار فقد محبوبیت 
مي باش��دو او از این واقعیت مطلع اس��ت و به 

دنبال مقصر مي گردد.
این رویکرد یک ن��وع »خود معصوم بیني« 
است. نظرس��نجي ها اندازه اقبال مردم به او را 
نش��ان مي دهند، اما او به گونه اي س��خن مي 

گوی��د که هنوز در توهم »خود مردم بیني« به 
س��ر مي برد. رئیس دولت دستش خالي است، 
نتوانس��ته به وعده هایي که داده عمل کند. او 
قرار ب��ود در حوزه اقتصاد، کش��ور را به جایي 
برس��اند که مردم نیاز به یارانه نداش��ته باشند. 
در حوزه سیاس��ت خارجي مش��کل ارتباط با 
کش��ورهاي متخاصم را حل کند و تحریم ها را 
بردارد و سرمایه خارجي به کشور سرازیر شود. 
او وعده داده بود در سیاس��ت داخلي »اعتدال« 
را پیش��ه کند. اما نش��د و او جز به »سخره« و 

»اهانت« با رقیب و منتقد سخن نگفت!
در حوزه اجتماعي ش��کاف فقی��ر و غني را 
اف��زود. در حوزه فرهنگ جامع��ه دیني ما را با 
پدیده کش��ف حجاب روبه رو ساخت. آنقدر بر 
طبل تسامح و تس��اهل کوبیدند تا حکم الهي 
حج��اب را لگدم��ال کردند. پدی��ده اي که در 
دولت هاي گذشته س��ابقه نداشته است. قانون 
حجاب و عف��اف را نادیده گرفتن��د. تا ریخت 
فرهنگي را به هم بزنند. اینها خطاهاي کوچکي 
نیست. خدا از آنها نمي گذرد، مردم هم در برابر 
آن ساکت نیستند. خلق دو قطبي هاي کاذب و 
حاشیه سازي هاي بي مورد مردم را نمي تواند از 

این داوري دور کند.
تفوه به این سخن که مملکت تعطیل است، 
حرف یک حقوقدان نیست. مملکت قانون دارد. 
حس��اب و کتاب دارد. اگر کسي وجود دارد که 
مملکت را تعطیل کرده این یک عنوان مجرمانه 
اس��ت، رئیس جمهور مي تواند به عنوان اخالل 
در نظام اقتصادي کش��ور او را به دس��تگاه قضا 
معرفي کند. آیا جنس این حرف حقوقي است؟ 
یا رئیس جمهور از حقوق چیزي نمي داند یا مي 
داند و در وادي اخالل در نظام سیاس��ي کشور 
گام برمي دارد. این را از اتاق فکر دفتر ریاس��ت 
جمهوري باید پرس��ید تا آنها پاسخي براي آن 

مهیا کنند.
این س��خن ناروا همچون هیزمي است براي 
تنور فتنه هاي جدید! فقط به درد سرویس هاي 
امنیتي دش��من در تدارک این فتنه مي خورد. 
آنهای��ي که دکور امنیت و آرامش را در لبنان و 
ع��راق به هم ریخته اند، اکنون در تدارک آن در 
ایران هس��تند. این حرف به درد آنها مي خورد 

که مي خواهند مملکت را تعطیل کنند.

هیزمي براي تنور فتنه هاي جدید 
محمدکاظم انبارلویي

عضو شورای مرکزی
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ح��زب موتلفه اس��المی تأکید ک��رد: اصرار 
رییس جمه��ور برای تصویب FATF تحمیل 
برجام دیگری است، در حالی که هنوز دستگاه 
دیپلماسی کشور از خسارت های نحس برجام 

اول، کمر راست نکرده است.
حزب موتلفه اسالمی حزب موتلفه اسالمی 
با صدور بیانیه ای به مناس��بت روز ملی مبارزه 
با اس��تکبار تاکید کرد: برجام نشان داد آنها که 
در این توهم به س��ر می برند که می ش��ود با 
آمریکای جهانخوار به توافق رسید و از دشمنی 

آن کاست، سخت در اشتباهند.
متن بیانیه حزب موتلفه اسالمی به مناسبت 

13 آبان به شرح زیر است:
»ملت قهرمان ایران!

40 س��ال اس��ت از مقاومت قهرمانانه 
و ش��جاعانه ملت غیور ایران علیه مظالم 
آمریکا و جنایت های بی ش��مار اصحاب 

شرارت در کاخ سفید می گذرد.
۶۶ س��ال آمریکایی ها در پی غارت ، 
تهدید، تحریم و تجاوز به ملت ایران بوده 
اند. اما از 40 سال پیش که ایران اسالمی 
اراده کرد در برابر تجاوزات آمریکا مقاومت 
کند، مسیر پیشرفت و ترقی کشور هموار 

شد.
امروز ملت ایران و رهبری ش��جاع آن، 
پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی است. 
ای��ن پرچمداری مورد احترام دولت های 

جهان و ملت های ستمدیده است.
آمری��کای جنایت��کار پس از تس��خیر النه 
جاسوس��ی به خاک مذلت افتاد و امام خمینی 
)ره( بنیانگذار مبارزه با ستم پیشگان عصر ما آن 

را » انقالب دوم« نامید.
اسناد النه جاسوسی نشان می دهد آمریکایی 
ه��ا هر آنچه که از خصومت با ملت ایران و ملت 
های منطقه از دستش برآمده کوتاهی نکرده است.

امروز با قدرت جوانان پاکباخته ارتش و سپاه 
به جایی رس��یده ایم که آمریکا و همپیمانانش 
در منطقه، جرأت نمی کنند حتی یک گلوله به 

سمت ملت ایران شلیک کنند.
قدرت بازدارندگی نظامی باعث ش��ده است 
آمریکا، دشمنی خود را از حوزه نبرد سخت به 

حوزه نبرد نرم علیه ملت ببرد.
امروز ملت م��ا بی امان در حوزه سیاس��ت 
خارجی، سیاس��ت داخلی، اقتص��اد و فرهنگ 
تحت هجوم بی امان آمریکا و اروپاست. بصیرت 
انقالبی و هوشیاری مؤمنانه حکم می کند فریب 
نیرنگ و دسیس��ه های دش��من را رصد کنیم 

و ش��جاعانه در برابر آن بایستیم. حزب مؤتلفه 
اسالمی با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی نکاتی را یادآور می شود:
1.برجام نشان داد آنها که در این توهم به سر 
می برند که می ش��ود با آمریکای جهانخوار به 
توافق رسید و از دشمنی آن کاست، سخت در 
اشتباهند. با آنکه توافقی بدون ضمانت اجرایی 
و بدون داش��تن توازن بین داده ها و ستانده ها 
و ناهمطمان ناهمزمان امضاء کردند، اما دشمن 
ن��ه تنها از ادامه خصومت با ملت ایران دس��ت 
نکش��ید، بلکه تحریم های بیش��تری را اعمال 
کرد. سه کشور اروپایی با همصدایی و همراهی 
با آمریکا، نش��ان دادند خبیث ت��ر از آمریکائی 

ها هس��تند. آنها در فشارهای تحریمی چیزی 
کمت��ر از آمریکائی ه��ا ندارند. دولت بی جهت 
دل خود را به اینس��تکس خوش کرده اس��ت. 
امروز دولت جمهوری اسالمی با ناامید شدن از 
برجام باید گام های بزرگ تری را برای کاهش 
تعهدات برجام��ی بردارد و دولت باید با نگاه به 
ش��رق، اساس ساختار دیپلماسی خارجی خود 
را تحکیم روابط با همسایگان و نیز کشورهایی 
که خواستار روابط راهبردی با جمهوری اسالمی 

هستند، بنانهد.
روسیه، چین، هند و دیگر قدرت های نوظهور 
اقتص��ادی خواس��تار روابط راهبردی ب��ا ایران 
هستند. وقت و فرصت را باید غنیمت شمرند و 

برای همیشه از نگاه به غرب ناامید شوند.
2.ملت ایران یک ملت ب��زرگ زنده و بالنده 
است. دولت باید با اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی با تکیه بر تولید ملی، سیاس��ت های 
خبیثانه آمریکا در تشدید تحریم ها را به شکست 
برساند و این با همت عالی ملت امکان پذیر است.

3.دولت باید با سد کردن راه نفوذ بیگانگان 

در ارکان دستگاه اجرایی، توطئه های آمریکا را 
خنثی کند و اجازه شرارت به آنها ندهد.

4. »اف ای تی اف« یک دام جدید بر س��ر راه 
دولت اس��ت. آمریکا با اصرار به تصویب آن در 
ای��ران می خواهد برج��ام 2 را به ملت تحمیل 
کند. FATF زمینه سازی برای سلطه آمریکا 
بر منابع مالی و پولی کشور است. کسی که یک 
مقدار هوشیاری انقالبی داشته باشد، می فهمد 
FATF بخشی از بدنه جنگ اقتصادی آمریکا 
 FATF علیه ملت اس��ت. بررسی کارشناسانه
در فرایند قانونگذاری کش��ور طی ش��ده و رد 
ش��ده است، اصرار رییس جمهور برای تصویب 
آن، تحمیل برجام دیگری است. هنوز دستگاه 
دیپلماسی کشور از خسارت های نحس 
برجام اول، کمر راست نکرده است. نباید 
رییس جمهور اصرار به تحمیل آن داشته 

باشد.
5. آمری��کا در عراق و لبنان با تحریک 
مطالبات مردم، آش��وب به پا کرده است. 
آنها قصد دارند در ایران فتنه سوم را کلید 
بزنند. مردم و نیروهای انتظامی و قضایی 
باید هوشیار باشند و اجازه ندهند آمریکا 
به شرارت سیاسی خود ادامه بدهد. فتنه 
گران هم باید بدانند از س��د بیداری ملت، 
نمی توانند عبور کنند و به شدت مجازات 

خواهند شد.
۶.ریی��س جمه��ور بای��د صادقانه و 
صمیمانه در چارچوب قانون اساسی و با پرهیز 
از قانون گریزی به وظایف ذاتی خود عمل کند. 
هر گونه دوقطبی سازی کاذب و حاشیه سازی، 
خیان��ت به ملت و به معن��ای فاصله گرفتن از 
سوگند ریاست جمهوری است. او نباید بیش از 
این به موقعیت محبوبیت خود آسیب برساند. با 
پذیرش انتقاد و اصالح امور، بقیه دوره خود را به 

سالمت طی کند.
۷.ملت ایران به پیروی از بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ام��ام خمین��ی )ره( و رهبری معظم 
انقالب، آمریکا را دشمن اصلی خود می داند و 
بر مبارزه بی امان با جنایات و بدعهدی رؤسای 

جمهور شرور آن تأکید دارد.
۸.ح��زب مؤتلفه اس��المی ضم��ن تأکید بر 
رصد دسیس��ه های آمریکا در ایران و منطقه، 
روز مب��ارزه با اس��تکبار جهان��ی را گرامی می 
دارد و هم��راه با ملت انقالبی ایران در مراس��م 
بزرگداشتی که در مقابل النه جاسوسی آمریکا 
برگزار می شود، شرکت و فریاد مرگ بر آمریکا 

و مرگ بر اسرائیل سر می دهد.

بیانیه  حزب موتلفه اسالمی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار:

رییس جمهور با پرهیز از قانون گریزی به وظایف ذاتی خود عمل کند

مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اسالمی:

13 آبان نماد انقالبی 
بودن ایران اسالمی است

مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اسالمی با صدور بیانیه ای با تجدید پیمان 
با آرمان ش��هدای 13 آبان، بر آمادگی برای مبارزه با اس��تکبار جهانی در 

عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... تأکید کرد.
در بیانیه مدیریت جوانان حزب مؤتلفه اس��المی آمده است: 13 آبان 

در تاریخ انقالب اسالمی، 
آگاه��ی،  صب��ر،  نم��اد 
مقاوم��ت و انقالبی بودن 
م��ردم مس��لمان ای��ران 

اسالمی است.
این بیانیه ضمن اشاره 
به مب��دأ اصلی ی��وم اهلل 
13 آبان که قی��ام امام و 
تبعید ایش��ان بود، یادآور 
شد:13 آبان 5۸ نقطه اوج 
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حرکتی بود که امام راحل آن را آغاز 
کرده بود. دانشجویان با تسخیر النه 
جاسوسی به همگان گوشزد کردند 
که انقالب ایران را نمی توان از مسیر 
منحرف کرد و چشمان تیز بین امام، 
ایمان م��ردم و نیروی جوانان مقابل 

هر گونه کارشکنی ایستاده است.
این بیانیه یادآور ش��ده است: در 
چهل س��الگی این واقع��ه تاریخی، 
درستی آن برای همگان روشن شده 

است و اسناد افشا شده از روشهای آمریکا در برابر دیگر کشورهای منطقه، 
نش��ان می دهد اگر النه جاسوسی تسخیر نمی ش��د؛ آسیب دیدن نهال 

نورس انقالب قطعی بود.
در پایان این بیانیه آمده است: اینک جوانان این کشور، درست به سان 
چهار دهه گذشته، آگاه و دشمن شناس، به وظایف خطیر خود آگاهند. 
جوانان موتلفه اسالمی نیز در ادامه راه جوانانی که از سال 42 ، با تالش و 
پشتکار، از جان و مال و زندگی خود برای سربلندی نظام گذشتند؛ اعالم 
می دارند با تمام همت خود به دنبال س��رفرازی میهن اسالمی و اجرای 
فرامین رهبری معزز انقالب اسالمی هستند؛ تا بتوانند پاسدارانی شایسته 

برای آرمانهای انقالب اسالمی و خون شهدا باشند.

مدیری��ت جوان��ان حزب موتلفه اس��المی 
استان گیالن به مناس��بت روز سیزدهم آبان 
بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به ش��رح 

ذیل می باشد.
بنام خدا

س��یزدهم آبان ماه ، روز مبارزه با استکبار 
جهانی اس��ت .وقت��ی به گذش��ته می نگریم 
،افتخارم��ان به این اس��ت ک��ه پیامبرمان به 
دس��تور خدا در مقابل کفار و منافقین ایستاد 
.زی��را خدایمان فرمود : ب��ا کفار و منافقین به 
جهاد برخیزید. وقتی به زندگی امامان معصوم 
علیهم السالم می نگریم ،سراسر مبارزه با فساد 

و منکرات را مالحظه میکنیم .
هم��ه دس��تورات الهی در کن��ار عبادات و 
اخالقی��ات ، تاکید دارد که با کفار و منافقین 
س��ازش نکنید ، با آنان مبارزه کنید، از اسالم 
دفاع کنی��د ، با آنان طرح رفاقت و دوس��تی 
نریزید، ب��ه آنان اعتماد نکنی��د ، آنان برتر از 
شما نیستند ، باهم وحدت داشته باشید ، امر 

بمعروف کنید و نهی از منکر کنید.
یافتیم که ه��ر روزمان بای��د روز مبارزه با 
استکبار باش��د .هر روزمان باید در مقابل کفر 
بایس��تیم.هر روز برای نابودی اس��الم نقش��ه 
میکشند و خدعه میکنند.هر لحظه میخواهند 
ش��یطان را برت��ر از خدا بخوانن��د، هر لحظه 
طرح نابودی مس��لمانان را در سر می پرورانند 
و ما دانس��تیم که همه پیامبران روزگارش��ان 

در مبارزه با اس��تکبار سپری ش��د و ماندگار 
شدند، دانستیم همه امامان معصوم ما بدست 

مستکبران به شهادت رسیدند .
فهمیدیم تدبیر خداوند این است که همواره 
از نس��ل رس��ول خدا کسی باش��د تا در روی 
زمین عدل و داد را فریاد زند و با س��تمگران و 
نابخ��ردان مبارزه کند و تا آخرین لحظه زمان 
کسی حق تعطیل کردن این مبارزه را ندارد .

ما یافتیم چرا امام خمینی را در سال 1343 
از ایران اخراج کردند ، زیرا او گفته بود آمریکا 
و انگلیس و ش��وروی همه از همدیگر بدترند 

سازش با آمریکا حرام است.
یافتیم سال 135۷ دانش آموزان تهرانی چرا 
بدست مزدوران شاه در مقابل دانشگاه تهران 

به ش��هادت رس��یدند . 
زیرا برای مبارزه با ش��اه 
دست نشانده آمریکا به 
خیابان ه��ا آمدند بودند 
و یافتی��م رمز تس��خیر 
توسط  جاسوس��ی  النه 
خط  پیرو  دانش��جویان 
امام را در س��ال135۸. 
زی��را همه فتن��ه گری 
عالم  مس��تکبران  های 
از جمل��ه آمریکا در این 
و  تنظی��م  س��اختمان 

عملیاتی میشد.

هم��ه این اتفاق��ات و این تاکی��دات و این 
مبارزات میخواهد تکلی��ف امروز ما جوانان را 
روش��ن کند که بدانیم .آمریکا همان شیطان 

بزرگ است و قابل اعتماد نیست.
آمری��کا میخواهد من و دینم از روی زمین 
محو ش��ویم.آمریکا کودک کش است، غریب 
کش اس��ت، ضعیف کش است ، غارتگر است، 
ظالم اس��ت ، خدعه گر اس��ت ، خ��ود خواه 
است، مس��تکبر و باالخره دانستیم که راه ما 
راه خداست و لحظه ای در حقانیت دین خدا 
ش��ک نکنی��م و آنچه حضرت حق م��را بدان 
توصیه فرموده برای م��ن و جامعه من خوب 

است .
مدیریت واحد جوانان حزب موتلفه اسالمی 

مدیریت جوانان حزب موتلفه اسالمی استان گیالن:

آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست
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به دلسوزاِن این کشورها، مثل عراق، مثل 
لبنان که درگیر مشکالتند، از همین  جا بگویم 
اولویّتشان عالج ناامنی است؛ مردمشان هم 
بای��د بدانند که ]هر چند[ مطالباتی دارند و 
مطالبات به حق هم هست، اّما این مطالبات 
فقط در چارچوب ساختارهای قانونی، قابل 
تأمین اس��ت. دشمن میخواهد ساختارهای 
قانونی را به هم بریزد. وقتی در یک کشوری 
س��اختارهای قانونی وجود نداش��ت، خأل به 
وجود آمد، هیچ کاری نمیش��ود کرد، هیچ 
اقدام مثبتی نمیشود کرد؛ برای کشور عزیز 
ما هم از این فکرها کرده بودند؛ خوشبختانه 
ملّت، بموقع به میدان آمد و هوش��یار بود و 
نیروهای مسلّح هم حضور داشتند و خنثی 

شد...   امام خامنه ای   98/8/8

ور
م ن

کال
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هر روز برای شما منتشر می شود

مرگ هالیوودیپنجره آخر

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: مش��کل آمریکا ب��ا ایران، تس��خیر النه 
جاسوسی نیس��ت؛ بلکه پرچمداری گفتمانی 
اس��ت ک��ه »فرهن��گ آمریکای��ی« را ویرانگر 

سرمایه ها می داند.
محمدمهدی اس��المی عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه احزاب خبرگزاری فارس، اظهار داش��ت: 
آمریکا بر اس��اس نظریه »قدرت هوشمندانه« 
که ترکیبی از قدرت نرم و سخت را مورد توجه 
قرار می دهد؛ جنگی پیشرفته تر از جنگ سرد و 

جنگ نرم مقابل ایران را دنبال می کند.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
عم��ق تخاص��م آمری��کا ب��ا ای��ران را فراتر از 
اس��تعمارطلبی نوینی که برای دیگر کشورها 
دنبال می ش��ود دانس��ت و گفت: مشکل اصلی 
آمریکا با ایران، تس��خیر النه جاسوسی نیست؛ 
بلکه پرچمداری گفتمانی اس��ت که »فرهنگ 
آمریکایی« را نه تنها س��رمایه نمی داند، که آن 

را ویرانگر سرمایه ها می داند.

با اش��اره به اینکه امروز درب��اره منفور بودن 
آمریکا جای تردیدی باقی نمانده اس��ت، افزود: 
چه بپذیریم که 11 سپتامبر متکی بر یک فریب 
ب��زرگ افکار عمومی بود و چه نپذیریم و حتی 
اگر روایت آمریکایی را نیز بپذیریم؛ یک نتیجه 
آش��کار پس از 11 سپتامبر مورد وفاق عمومی 
قرار گرفت و درباره آن کتاب و مقاله ها نوش��ته 
ش��د. اینکه آمریکا در بخش عمده ای از جهان 
منفور اس��ت و این نفرت از مردم نیست، بلکه 
از سیس��تم اداره آمریکا و عملکرد پرنخوت آن 

نشأت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: آمریکا ستیزی امروز تا 
بدانجا رسیده که بارها در خاک آمریکا پرچم این 
کش��ور آتش کشیده می شود و در صدر فهرست 
افکارسنجی میزان تنفر مردم جهان از آمریکا حتی 
نام کشورهای اروپایی متحد آمریکا دیده می شود و 

این تهدیدی عمیق برای قدرت آمریکا است.
اسالمی رویکرد نظام س��لطه به شبکه های 
اجتماعی را در الگوی »قدرت هوشمندانه« بسیار 
پیچیده دانست و افزود: وقتی یک بند از دستور 

جلس��ه س��ال جاری اجالس بیلدربرگ تبدیل 
 The( رس��انه های اجتماعی به اس��لحه است
 )Weaponisation of Social Media
نمی توان نقش این شبکه ها در تحوالت سیاسی 
که به عنوان »جنبش های بی سر« مشهور شده را 

منفک از افسران عملیات روانی دانست.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
یادآوری قدرت ایران در نبرد مجازی خاطر نشان 
کرد: حوزه پنجم اصطالحی است که وزارت دفاع 
آمریکا برای فضای س��ایبری استفاده می کند و 
در کتاب��ی به همین نام به قلم دو تن از مقامات 
امنیت��ی آمریکا، قدرت ایران ب��ه عنوان یکی از 
اصلی ترین کشورهایی که توانایی آسیب رساندن 
به زیرس��اخت های آمریکا را دارند مطرح شده 
اس��ت. امروز که کش��ورهای خط مقدم جبهه 
مقاومت اصلی ترین هدف برای آشوب س��ازی با 
شبکه های اجتماعی هستند؛ به نظر می رسد باید 
ایران به عنوان محور این جبهه، نقش مستشاری 
خود را به عرصه مجازی نیز تعمیم دهد و یاریگر 

هم پیمانان خود در این نبرد باشد.

محمدمهدی اسالمی:

جبهه مقاومت  هدف  اصلی آشوب سازی
 با شبکه های اجتماعی  است


