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آیت اهلل العظمی علوی گرگانی:

اجالس احزاب حامی مقاومت موجب نجات 

از زیر یوغ دشمنان استقالل ملت ها است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

 در سومین کنفرانس احزاب حامی مقاومت:

جبهه استکبار دچار بحران
 همه جانبه شده است 

در این شماره می خوانید:
شروط خوش عاقبتی دولت دوازدهم

تشکیل دبیرخانه احزاب حامی مقاومت در موتلفه اسالمی
مواضع نمایندگان احزاب مقاومت

ارائه گزارش فعالیت های موتلفه  به آیت اهلل حسینی بوشهری
مکر الهی علیه اردوگاه کفر جهانی

رفتارهای یک بام و دو هوای دولت در  قیمت ارز 
استقراض از مردم نتیجه بودجه توهمی 1400  

اثر پیشرفت صنعت هسته  ای بر علوم و صنایع 
نمی توانیم به اورانیوم غنی شده 20 درصد اکتفا کنیم

شرط موفقیت دستگاه قضایی برای مقابله با آلودگی هوا

سید مصطفی خوش چشم: 

روند شورش ها در امریکا

 رو به وخامت 

خواهد رفت

حنیف غفاری :

ترامپیسم

 در امریکا

 متوقف نمی شود

حسن السجردی: 

الکاظمی 
به حمایت های سیاسی 

امنیتی امریکا  امید  دارد  

حسن هانی زاده:

الکاظمی
 مجری سیاست های 

آمریکا است

سید جعفر رضوی:

هیچ  شخصیتی  نمی تواند 
اراده و خواست مردم 
عراق را خدشه دار کند

نماینده مجلس اعلی انقالب اسالمی عراق در گفتگو با شما:

شهید ابو مهدی المهندس 
مانع ورود اسراییل به عراق شد
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شروط خوش عاقبتی 
دولت دوازدهم

اخی��را در دولت 
بحث شده که باید 
قابل  کارنام��ه ی  با 
قبول��ی دوره خ��ود 
اتمام برس��اند  به  را 
منظ��ور  بدی��ن  و 
پیش��نهاد،  چن��د 
هش قیم��ت  کا -1
دالر ،2-عرض��ه ی فراوان میوه ش��ب عید 
3-گشایش اقتصادی از طریق لغو تحریمها، 
به عنوان راهکار های فراهم س��ازی کارنامه 
قابل قبول مطرح گردیده که هرسه راهکار 

متاسفانه متکی به بیرون است.
ای��ن تصور ک��ه جامعه ی ای��ران با بلوغ 
سیاس��ی ای ک��ه پیدا کرده چش��م خود را 
روی ناکارآمدی های متعدد دولت دوازدهم 
در تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی و تکی��ه به 
ظرفیتهای داخل��ی ،جهش تولید ،مبارزه با 
فس��اد،  قاچاق وگرانی ب��ی رویه وهدردادن 
ارزکش��ور ، بی عدالت��ی در توزیع کاالهای 
اساسی و...به خاطر وفور میوه شب عیدی که 
معلوم نیست هنوز از کرونا خالص شده باشد 
خواهد بست و نمره قبولی به عملکرد دولت 

خواهد داد ! خیالی بیش نیست .
    م��ورد اول و س��وم من��وط ب��ه لغ��و 
تحریمهاست که دردست دولت آمریکاست 
و مورد دوم در دس��ت دولت است منوط بر 
اینکه اعتبار کافی برای کاهش قیمت میوه 
شب عید را داشته باش��د زیرا اگر با قیمت 
فعلی بخواهد به بازار عرضه کند کار مهمی 
نک��رده و خیلی از مردم ق��ادر به خرید آن 
نیستند واگر بخواهد قیمت را کاهش دهد 
باید یارانه بدهد که بودجه آن را ندارد مگر از 

رفع تحریم گشایشی حاصل شود .
 راهکار رهبری برای خوش عاقبتی 

دولت     
مق��ام معظم رهب��ری در 4 آذر به دولت 
فرمودند: اگر حرکت و عمل در دس��تور کار 
ق��رار گیرد دول��ت دوازدهم پایان خوش��ی 

خواهد داشت
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تاکید بر 
اینکه به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و 
به امید گشایش آنها بود، خاطرنشان کردند: 
اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد 
و کارهایی که می تواند به نفع مردم باش��د، 
انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی 

خواهد داشت.

سرمقاله

حمیدرضا ترقی

دکتر بادامچیان: 

شورش امریکا معلول نارضایتی مردم 
آمریکا از نظام لیبرال کاپیتالیستی است

به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی 
دکتر بادامچی��ان در بیان مواضع هفتگی حزب با 
اشاره به حوادث اخیر کنگره آمریکا  اظهار داشت: 
شورش اخیر مردم آمریکا و حمله به کنگره بیانگر 
نارضایتی آنها از نظام لیبرال کاپیتالیس��تی است 
و ترامپ معلول این نارضایتی اس��ت و لذا حرکت 
نی��از به رهبری جدی��د دارد. وقتی نظ��ام لیبرال 
کاپیتالیس��تی آمریکا از برگ��زاری انتخابات عاجز 
اس��ت، یعنی آمری��کا دچار عجز ش��ده و حوادث 
چهارشنبه در آمریکا نشان داد که نظام حاکمیتی 

این کشور درحال فروپاشی و افول می باشد.
وی افزود: رییس جمهور آمریکا که در مسئولیت 
او انتخابات صورت گرفته اصرار دارد که در انتخابات 
تقلب شده است و بایدن که رییس جمهور منتخب 
اس��ت، حامیان ترامپ را تروریست می نامد و این 

ماجرا ادامه دارد. 
دکتر بادامچیان تأکید کرد: تحریم های آمریکا جنایت علیه ملت هاست و با دولتی که علیه ملت ها 
جنایت می کند، مذاکره مفهومی ندارد. رییس جمهور محترم باید در مواضع خود نسبت به آمریکا با 
دقت بیشتری اظهارنظر نماید. دولت آمریکا امضا کرده بود به تمام تعهدات خویش درباره برجام عمل 
نماید. ولی ترامپ از برجام خارج ش��د و تحریم ها را تش��دید کرد. از این رو موضوع برجام و برداشتن 
تحریم ها دو امر جدای از یکدیگر اس��ت. برجام یک قرارداد بود و در قرارداد طرفین باید به تعهدات 
خود عمل کنند. اگر یک طرف عمل نکند، قرارداد بی اعتبار می شود. جنایت که قرارداد نیست. پس 

جنایتکار باید محاکمه و مجازات شود و مذاکره با جنایتکار درباره جنایتش عقالنی نیست. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در ادامه اظهار داشت: باتوجه به فرمایشات رهبری، دولت آمریکا که 
از درمان بیماران خود عاجز است و هر روز بر تعداد مبتالیان و تلفات شهروندانشان افزوده می شود، 
چگونه می تواند در فکر درمان مردم دیگر کشورها باشد. نباید به دولت هایی که سابقه تأسف باری 
در کمک های به ظاهر بشردوستانه دارند، اعتماد کرد. واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی و حتی 
فرانسوی که احتمال قوی دارد برای مردم کشور ما خطرآفرین باشد، قطعا باید ممنوع گردد. زیرا عقل 

و علم حکم می کنند که از احتمال ضرر پرهیز شود. 
دکتر بادامچیان افزود: با تولید واکسن ایرانی کرونا که افتخاری برای دانشمندان ایرانی است، دولت 
و همه مس��ئوالن باید در س��ال »جهش تولید«، تمام توان خویش را برای حمایت از تکامل و تولید 
این داروی مصونیت بخش به کار گیرند تا این محصول با حمایت دولت به مرحله صادرات و استفاده 
کشورهای دیگر هم برسد. حزب مؤتلفه اسالمی از دانشمندان و کارشناسان و همه آنها که در زمینه 

تولید این دارو همت کرده اند، تقدیر و تشکر دارد.  
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: وی ادعا 
کرده س��ردار شهید س��لیمانی که در خط ارزش ها بود، برای رفع حصر یکی از سران فتنه فعالیت 
می کرد. ملت ما و مسلمانان کشورهای دیگر، مکتب سلیمانی را به خوبی می شناسند و می فهمند 
و حضور گسترده در بزرگداشت او و شهید ابومهدی مهندس و همراهان آنها، دلیل همین موضوع 
است. آنها چگونه باور می کنند که سردار دلها و مرد میدان مبارزه با استکبار و فتنه گران در پی رفع 
مراقبت ها از کسانی باشد که در فتنه 88 موجب شهادت و کشته شدن عده ای شده اند و این مراقبت 

برای جلوگیری از توطئه هاست. 
وی تأکید کرد: اکنون که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مکتب او محبوب ملت ما شده است، 
احتمال تحریف و سوء استفاده از آن محبوب دلها فراوان است و با حفظ بصیرت و هوشیاری نباید 

در دام این تحریف ها افتاد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد یوم اهلل 19 دی با 
تجلیل از آن قیام آغازگر حرکت میلیونی مردم در حمایت از والیت اظهار داشت: مردم قم با بصیرت و 
شجاعت ستودنی، در استفاده از فرصت و تبدیل توطئه تخریب امام خمینی )ره( به فرصت سرنگونی 
دشمنان اسالم و والیت، قیامی خدایی و مردمی کردند. ملت ما در سال های گام اول انقالب بارها و 
بارها از جمله در یوم اهلل 9 دی این بیعت با امامت و والیت را تجدید و تکرار کرده اند و اکنون نیز در 

محور ولی امر مسلمین، حضور در صحنه دارند.
وی در ادامه افزود: تأکید رهبر انقالب اس��المی بر اتکاء و ش��کوفاکردن نسل جوان و دولت جوان 
حزب اللهی و انقالبی در کنار استفاده از نیروهای تجربه آموخته، راهنمای این است که در انتخابات 

آینده از همه نیروهای جوان و تجربه آموخته برای دولت آینده استفاده شود.
ادامه در صفحه 14
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آیت اهلل العظمی علوی گرگانی:
اجالس احزاب حامی مقاومت موجب نجات از زیر یوغ دشمنان استقالل ملت ها است

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی در پیامی به کنفرانس احزاب حامی 
مقاوم��ت تاکید کرد: برگزاری اجالس اح��زاب حامی مقاومت موجب 

نجات از زیر یوغ دشمنان استقالل ملت ها است.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اس��المی، سومین کنفرانس 

احزاب حامی مقاومت به میزبانی حزب موتلفه اسالمی برگزار شد.
در این کنفرانس که نمایندگانی از احزاب مقاومت از عراق، فلسطین، 
افغانس��تان، نیجریه و ...،حضور داشتند پیام حضرت آیت اهلل العظمی 

علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید قرائت شد.
متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
ُ ثَُمّ اْسَتقاُموا َفال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو  قال اهلل تعالی"إَِنّ الَِّذیَن قالُوا َربَُّنا اهلَلّ

ال ُهْم یَْحَزنُوَن"
اس��تکبار جهانی در طول دوران تس��لط خود بر بالد اسالمی سعی 
در غارت منابع خدادادی کشورها و استعمار ملت ها و ذلیل کردن آنها 

داشته و دارد.
امام خمینی رحمة اهلل با هوشیاری و ایمان راسخ و توکل به خدا به 
مبارزه با افکار استعمارگرانه آمریکا و ایادی آنها پرداختند و ندای آزادی 
ملت ها از چنگال کفر و ش��رک جهانی س��ر دادند و با دعوت مسلمین 
جه��ان به بازگش��ت به فرامین ق��رآن و وحدت اس��المی در مقابل با 
نقشه های شوم قدرتهای بزرگ جهانی فصلی تازه در مبارزه مسلمانان با 
کفر جهانی ایجاد کردند.امروز تنها راه مبارزه با نقشه های شوم استکبار 
مقاومت مسلمانان در سایه همدلی و وحدت اسالمی آنهاست، لذا توصیه 
می ش��ود با هم اندیشی و اتخاذ راهکارهای مناسب در سایه تعالیم روح 
بخ��ش قرآن و تبعیت از علما و بزرگان دینی و با اس��تعانت از خداوند 
متعال در مسیر مبارزه با صهیونیزم بین الملل کوشا باشید و سستی به 
خود راه ندهید.امید اس��ت این گونه جلسات راهگشای امت اسالمی و 
موجب نجات آنها از زیر یوغ دش��منان استقالل ملت ها باشد و خداوند 

فرج واقعی را برای مستضعفین عالم فراهم سازد.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
در سومین کنفرانس احزاب 

حامی مقاومت:
جبهه استکبار دچار 

بحران همه جانبه 
شده است 

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: جبهه 

استکبار دچار بحران همه جانبه شده و نمونه 
اش را در آمریکا، اروپا و رژیم اش��غالگر قدس 

می بینیم.
به گ��زارش روابط عموم��ی حزب موتلفه  
اس��المی، دکتر اس��داهلل بادامچیان دبیرکل 
حزب موتلفه اس��المی در سومین کنفرانس 

اح��زاب حامی مقاومت ک��ه در تهران برگزار 
شد، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سرداران 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و 
شهید فخری زاده، اظهار داشت: قول خداوند 

حق و وعده اش صدق و تحقق یافتنی است.
وی با بیان اینکه خداوند را به خاطر بیداری 
اسالمی شکرگذاریم که موجب انتفاضه و قیام 
مسلمانان شده، در گام های اولش مستکبرین 
را دچار نگرانی و آشفتگی و اقتدار مسلمین را 
آشکار کرده است، گفت: جبهه استکبار االن 
دچار بحران همه جانبه شده و نمونه اش را در 

آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس می بینیم.
بادامچیان با تاکید بر اینکه طلیعه پیروزی 
ملت های به پاخاسته کامالً روشن است، گفت: 
در این رابطه وظیفه اصلی ارتباط بیشتر و بهتر 
همه انسان های مجاهد و راستین و احزاب و 

سازمان های مقاومت با یکدیگر هست.
دبیر کل حزب موتلفه اس��المی افزود: این 
خواست رس��ول مکرم ما هس��ت که هرچه 
بیش��تر تحقق یابد رضای ایشان از ما بیشتر 
خواهد بود. امیدواریم همه با هم یک دس��ت 
واحد بر علیه انس��ان های غی��ر ارزش گرا و 

غیرخدایی باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه حزب موتلفه اس��المی 
ک��ه حدود ۶۰ س��ال پیش به دس��تور امام 
خمینی)ره( در بیت محترم ایش��ان تاسیس 
ش��د، در طول بیش از نیم ق��رن مجاهدت 
کوش��یده که با هم��ه گروه ها و اف��راد مبارز 
ارتباط داشته باشد، گفت: حاال هم با مسئلت 
مزی��د توفیقات ب��رای تش��کل ها و احزاب و 
س��ازمانهای مبارز آمادگی دارد در ارتباط و 
م��راوده با همه بزرگ��واران در تحقق اهداف 
رهبر انقالب اس��المی همکاری و همفکری 

داشته باشد.
بادامچیان با بیان اینکه در دنیای غیر اسالم 
ش��بکه بزرگی به نام »آیکپ« توانسته صدها 
حزب را در کشورهای گوناگون با هم آشنا و 
مرتبط سازد و حزب موتلفه از ایران هم با آن 
ارتباط دارد ،گفت: قطعاً ایجاد یک سازمان و 
شبکه  های بین احزاب و تشکل های مقاومت 
و اس��المی به آزادی خواهی در کش��ورهای 
گوناگون می تواند مشابه و بهتر از آن را فراهم 
سازد تا بتوانند در ارتباط با همه حرف شان را 

بهتر برآورده سازند.

 معاون بین الملل حزب موتلفه اس��المی 
گفت: ترور و ش��هادت ش��هید س��لیمانی و 
ابو مه��دی المهن��دس لکه ننگی ب��ر دامان 

استکبار جهانی است.

به گ��زارش روابط عموم��ی حزب موتلفه 
اس��المی، دکت��ر محمد حس��ین نیکنام در 
س��ومین کنفرانس احزاب حام��ی مقاومت 
که به میزبانی حزب موتلفه اس��المی برگزار 
ش��د، با اشاره به ش��هادت شهید سلیمانی و 
ابومهدی المهندس، اظهار داش��ت: ش��هادت 
شهید س��لیمانی و ابو مهدی المهندس داغ 
بزرگی را بر دلهایمان گذاشت و لکه ننگی بر 

دامان استکبار جهانی است.
وی ادام��ه داد: جهان اس��الم در ش��رایط 
حساسی به سر می برد و مشکالت و مصائب 

زیادی دنیای اسالم را در برگرفته است.
معاون بین الملل حزب موتلفه اس��المی 
ادام��ه داد: کش��ورهای اس��المی و رهب��ران 
اس��المی در مواجهه با فش��ارها و تنگناهایی 

هستند، اما از سوی دیگر علیرغم مشکالت و 
معضالت افق های نوینی گشوده شده است و 
زمینه های بیداری امت اسالمی پیش ازپیش 

فراهم شده است.
نیکنام در ادامه سخنانش با محکوم کردن 
ش��هادت 11 نفر از شیعیان کویته پاکستان، 
تصریح کرد: داعش مسئولیت ترور این شهدا 
را برعهده گرفته است و امیدوارم ریشه داعش 
هرچه س��ریعتر از منطقه به طور کامل پاک 

شود.
وی در ادامه این نشست پیشنهاد تشکیل 
دبیرخانه دائمی احزاب حامی مقاومت را مطرح 
کرد که در نهایت با رای اکثریت اعضای حاضر 
در نشست، مصوب شد این دبیرخانه در دفتر 

مرکزی حزب موتلفه اسالمی تشکیل شود.

محمد حسین نیکنام مطرح کرد:
تشکیل دبیرخانه احزاب حامی 
مقاومت در حزب موتلفه اسالمی
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مصطفوی در سومین کنفرانس احزاب حامی مقاومت:

روش های تهاجم جبهه کفر را نشناسیم 
نمی توانیم از خودمان خوب دفاع کنیم

رئیس کمیسیون علمی-فرهنگی شورای 
روابط خارجی با بیان اینکه اگر روش های 
تهاجم جبهه کفر را نشناس��یم نمی توانیم 
از خودمان خوب دف��اع کنیم،گفت: ما در 
مقابله با دشمن با یک کشور طرف نیستیم 

و با یک جبهه طرف هستیم.

به گ��زارش روابط عمومی حزب موتلفه 
اسالمی، مهدی مصطفوی رئیس کمیسیون 
علمی-فرهنگی ش��ورای روابط خارجی در 
سومین نشس��ت کنفرانس احزاب حامی 
مقاومت، اظهار داش��ت: ش��هید سلیمانی 
یکی از نمونه هایی بود که اشداء علی الکفار و 

رحماءبینهم بود.
رئی��س کمیس��یون علمی-فرهنگ��ی 
ش��ورای روابط خارجی ب��ا تاکید بر اینکه 
امروز دش��منان ما در قالب یک جبهه کفر 
علی��ه مومنین عم��ل می کنند و س��ران 
استکبار هر از چند گاهی تصمیم می گیرند 
منافع را برای خودش��ان کسب کنند ولی 
جمع کفار ترجیح می دهند مش��ارکت در 
مقابله با حق داش��ته باشند، تصریح کرد: 
تاریخ فعالیت های دشمنان اسالم و غرب و 
صهیونیسم نشان می دهد که اینها همواره 
تالش ک��رده اند که در یک مجموعه علیه 

اسالم و مسلمین عمل کنند. 
وی افزود: اگر هم زمانی از درون شیطان 
بزرگ رشد می کند و تصمیم می گیرد که 
منافع کف��ر را فقط برای خودش کس��ب 
کند و دیگران را مش��ارکت نده��د و اروپا 
را حذف کند، امکان ادامه این برای جبهه 
کفر سخت می شود و نمی پذیرد. امروز با 
ترتیب انتخاباتی که در آمریکا سعی کرده اند 
جناحی را حاکم کنند که مشارکت غرب را 

هم در چپاول جهان اسالم قبول کند.
مصطفوی با تاکید بر اینکه ما در مقابله 
با دش��من با یک کشور طرف نیستیم و با 
یک جبهه طرف هس��تیم که برنامه ریزی 
مش��ارکتی با هم برای انجام عملیاتش��ان 
دارند،  اظهار داش��ت: بای��د ببینیم جبهه 
کفر چگونه عم��ل می کند و تهاجمش به 
چه شکل صورت می گیرد. اگر روش های 
تهاجم جبهه کفر را نشناسیم معلوم نیست 

بتوانیم از خودمان خوب دفاع کنیم.
وی ادامه داد: برخی فکر می کنند تهاجم 
فقط نظامی ، سیاسی و اطالعاتی ، فرهنگی 
هست اما با کمی دقت مشخص می شود که 
دشمن از تمامی ظرفیت ها استفاده می کند.

رئیس کمیسیون علمی-فرهنگی شورای 

روابط خارجی تاکید کرد: یکی از مناطقی 
ک��ه جبهه آن به آن متوجه اس��ت و مورد 
حضور و نفوذش هست منطقه غرب آسیا 
هست. منطقه ای که به لحاظ استراتژیکی 
و مناب��ع ان��رژی و حض��ور رژی��م غاصب 
صهیونیستی حساس است لذا این منطقه 

برای جبهه کفر مهم تلقی می شود.
وی با اش��اره به اینکه ممکن است بین 
آمریکا ، انگلیس و فرانس��ه ، آلمان ، ایتالیا  
و اسپانیا برخی اختالفات درمورد چگونگی 
حضور و نفوذش��ان در ای��ن منطقه وجود 
داشته باش��د ولی درمورد اهداف کلی شان 
مشترک برنامه ریزی می کنند، خاطرنشان 
کرد: جبهه کف��ر برای حض��ور و نفوذ در 
منطقه از ظرفیت های اقتصادی اس��تفاده 
می کند و این کش��ورها را تحریم می کند 
و همه فش��ار ه��ای اقتص��ادی را برای به 
کارگی��ری این ظرفیت ب��ه کار می گیرد و 
برای محقق کردن اهداف سیاس��ی سعی 
کرد از نفوذ اس��تفاده کند و از مس��ئولین 
سیاسی و امنیتی برای کسانی زمینه سازی 
فعالیت کند که مرتبط با خودشان هستند.

رئی��س کمیس��یون علمی-فرهنگ��ی 
ش��ورای روابط خارجی ب��ا تاکید بر اینکه 
س��عی می کنند مولفه های ق��درت غرب 
آسیا را تضعیف کنند تا بتوانند بهتر حضور 
و نفوذ داش��ته باشند و اهدافشان را محقق 

کنند، گف��ت: یکی از مولف��ه های قدرت 
منطقه عالوه بر موقعیت استراتژیک و توان 
اقتصادی باال به خاط��ر منابع انرژی قدرت 
معنای��ی و برخ��ورداری از مذهب و ایمان 

مردم هست.
وی با بیان اینکه یکی از مولفه های قدرت 
مردم غرب آس��یا ایمان این مردم هست، 
خاطرنش��ان کرد: امروز غیر مس��لمان ها و 
سکوالرها هم معتقدند که مولفه مذهب و 
ایمان از مهم ترین مولفه های قدرت است و 
جبهه کفر تالش می کند این مولفه قدرت 
را تضعیف کند. همچنان که تالش می کند 
ق��درت اقتصادی و ظرفی��ت های نظامی 
مردم منطقه را تضعیف کند و از بین ببرد.

مصطفوی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه ما 
این است که مومنین  باید برابر جبهه کفر 
تشکل جبهه مومنین تشکیلبدهند، تصریح 
کرد: مومنین در برابر جبهه کفر نمی توانند 
ب��ه تنهای��ی عمل کنن��د و بای��د بتوانند 
برنامه های جبهه کفر را خوب بشناس��ند 
و باید ب��رای رصد جبهه کفر باهم مرتبط 

باشند و تبادل اطالعات کنند.

مواضع نمایندگان 
احزاب مقاومت

 آمری�کا و انگلی�س به دنبال فتن�ه انگیزی 
مذهبی هستند

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی ، ماجد 
غماس رئیس دفتر مجلس اعالی اسالمی عراق در ایران 
در سومین کنفرانس احزاب حامی مقاومت گفت: عراق 
برای اجرای صحنه جنایت حاج قاس��م انتخاب ش��د 
چون عراق کش��ور رابط بین جمهوری اسالمی ایران و 
محور مقاومت در مبارزه با رژیم صهیونیس��تی است و 
وقتی چنین اتفاقی می افتد ما این احتمال را بس��یار 
زیاد می دادیم که پس از این جنایت آمریکا و اسرائیل 
می خواهند پروژه بزرگتری را که س��ازش کش��ورهای 

منطقه با رژیم صهیونیستی هست، اجرا کنند.
وی اف��زود: آمریکا انتظار نداش��ت که بع��د از ترور 
حاج قاسم و ابومهدی المهندس برای برگزاری مراسم 
واکنشی از س��وی مردم باش��د، چون آمریکایی ها در 
شبکه های اجتماعی س��عی می کردند در برابر چنین 
مس��ئله ای بایستند اما در سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس هم در میدان التحریر و 

هم مکان وقوع این اتفاق مراسم باشکوهی برگزار شد.
رئیس دفتر مجلس اعالی اس��المی عراق در ایران 
با بیان اینکه ش��اید این انتظار وجود داشته باشد که با 
آمدن جو بایدن دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا، 
فشارها کمی کاسته ش��ود گفت: این انتظاری بیهوده 
است چون با روی کار آمدن روسای جمهور دموکراتی 
مثل کارتر، کلینتون و اوباما فش��ارهای ضد جمهوری 
اسالمی ایران بیش از فشارهای حزب رقیب بوده است 
و اکنون شاهد مرحله مقدماتی سقوط نظام تک قطبی 

در جهان هستیم. 
غماس تاکید ک��رد: هرگز گمان نکنید که امریکا و 
اسرائیل کاری نمی کنند و در حال توطئه نیستند، بلکه 
اکنون انگلیسی ها هم با همکاری آمریکایی ها در تالش 
برای ایجاد یک فتنه مذهبی بین شیعه و سنی در عراق 
هستند و داخل بستر شیعیان این زیان بسیار باالست. 
اما همه باید بدانیم که با این فتنه انگیزی می خواهند 
نظام مذهبی را در عراق به طور جدی دچار چالش کنند.
آمریکا و انگلیس گفتند اج�ازه ایجاد ایران 

دوم را در آفریقا نمی دهیم
»ش��یخ ابراهیم عبداهلل احمد« از ش��اگردان شیخ 
ابراهیم زکراک��ی و عضو حرکت اس��المی نیجریه در 
سومین کنفرانس احزاب حامی مقاومت با بیان اینکه 
نیجریه از بزرگترین کش��ورهای ق��اره آفریقا و غنی از 
ثروت های بسیاری هست، گفت: در حال حاضر  نیجریه 

یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است.
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وی افزود: استعمار انگلیس در سال 19۶۰ به نیجریه استقالل صوری 
داد؛ اما روس��ای نیجریه مثل یک عروسک در دست انگلیس هستند و 
کار اول آنها  این اس��ت که باید شیعیان و حرکت اسالمی نیجریه را از 

بین ببرد.
ش��یخ ابراهیم  با تاکید بر اینکه علمای اس��المی در نیجریه به جبر 
عقیده دارند و می گویند نباید علیه رئیس ظالم قیام کنید، اظهار داشت: 
تنها عالمی که قیام می کند و اینهارا برای مردم آشکار می کند شیخ 

زکزاکی است. 
وی با بیان اینکه شیخ زکزاکی همیشه مردم را آگاه می  کند تا بدانیم 
ما آدم هستیم و اینها ظالم هستند تصریح کرد: آنها می خواهند ثروت 
م��ا را به غارت ببرند و فتنه طایفه ای و مذهبی به راه بیاندازند و حمله 
سال 2۰15باعث شد خیلی از شیعیان کشته و شهید شوند و کشور به 

سکوت برود.
وی با بیان اینکه ما در ظاهر جنگ نداریم ولی خیلی مهاجر و آواره 
داریم، گفت: گروه های تروریستی در همه جای نیجریه فعالیت گسترده 
دارند و دولت نمی تواند جان مردم را حفظ کند و حتی باید گفت این 

گروه های تروریستی را خودشان ایجاد کرده اند.
ش��یخ ابراهیم  با تاکید بر اینکه هدف حرکت اس��المی نیجریه این 
اس��ت که مردم آگاه ش��وند و استقالل خود را به دست بیاورند،  تصریح 
کرد: استکبار جهانی به ویژه آمریکا و انگلیس فهمیدند و گفتند اجازه 
نمی دهند ایران دوم در کش��ورهای آفریقایی ایجاد ش��ود و بن سلمان 
رسما گفت که آنها دست ایران را در آفریقا قطع کرده اند اما االن با این 
فعالیت های رسانه ای دولت در نیجریه برای بدنامی شیخ زکراکی، مردم 

فهمیدند شیخ مظلوم و حمله ارتش ظالمانه بوده است.
وی همچنی��ن گفت: بیش از 9۰درصد مردم نیجریه در فقر زندگی 

می کنند.
 هرکس با صهیونیست ها ائتالف برقرار کند، جبهه کفر است

ابوش��ریف  ناصر 
جنب��ش  نماین��ده 
در  اس��المی  جهاد 
ای��ران در س��ومین 
کنفران��س اح��زاب 
بیان  ب��ا  مقاوم��ت 
اینک��ه  حمل��ه هم 
اکنون از س��وی دش��من به تم��ام نقاط ما در جهان اس��الم صورت 
می گی��رد،  گفت:  آنها تالش می کنند تمام نق��اط قوت ما را به نقاط 
ضعف بسیار شدید تبدیل کنند و برخالف گذشته که به طور مستقیم 
با ما وارد جنگ می ش��دند، اما اکنون جنگ آنها مس��تقیم نیس��ت 
و متاس��فانه ما ب��ا خودمان در حال جنگیم و خودم��ان به خودمان 
صدم��ه می زنیم و یک کودک صهیونیس��ت در ح��ال تامین منافع 

صهیونیست ها در منطقه است.
وی افزود: باید از طریق عقلمان واقعیت را درک کنیم و بدانیم اهداف 
ما چیست و اگر دشمن را یک محور واحد ببینیم تکلیفمان مشخص 
اس��ت و می دانیم چگونه باید مقابله کنیم. باید به طور دقیق و حساب 

شده برنامه های آنها را متوجه شویم.
ابوشریف با تاکید بر اینکه محور مقاومت و سردار سلیمانی بر اساس 
همی��ن قاعده جبهه مقاوم��ت را واحد تلقی می کردن��د، گفت: همه 
می دانیم که دشمن ما صهیونیسم و آمریکاست و خداوند هم در قرآن 
صهیونیس��ت ها را به عنوان دش��من معرفی کرده و ما باید بدانیم که 
دش��من اساسی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باید در برابر آن 

ایستادگی کنیم.
نماینده جنبش جهاد اس��المی فلسطین در ایران ضمن بیان اینکه 
انقالب اس��المی امید این امت برای  آزادی و بیداری اس��ت و دشمنان 
سعی دارند به اعتقادات و دین و مذهب در ایران هجمه وارد کنند، تاکید 
کرد: اکنون همه می دانیم و از اول هم می دانستیم که انقالب در ایران 
اس��المی است و تنها برای شیعیان نبوده و اسالم محور وحدت ماست 
و برخی ش��اید به اشتباه تصورات دیگری داش��ته باشند اما ما پیروان 
مقاومت می دانیم که  جمهوری اسالمی ایران نظامی اسالمی است  و 

این هجمه دشمنان برای ایجاد تفرقه  است.
وی تاکید کرد: هرکس بخواهد با دشمن صهیونیستی ارتباط برقرار 
کند؛ خواه عربستان سنی باشد یا یک نظام دیگر شیعی یا هر مذهب 

یا ملیت، ما در کنار جمهوری اسالمی ایران مقابل کفر قرار می گیریم.
وی تصریح کرد: کفر اس��ت که حاضر می شود با رژیم صهیونیستی 
دوستی برقرار کند و هرکس با صهیونیست ها ائتالف و دوستی برقرار 

کند از نظر ما جبهه کفر است.
 وحدت احزاب در پاکس�تان برای اولین بار بعد از شهادت 

سردار سلیمانی 
حجت االس��الم رضوی رییس اتحادیه طالب بلتستان پاکستان در 
س��ومین کنفرانس احزاب حامی مقاومت ضمن تسلیت ایام فاطمیه و 
سالگرد ش��هادت شهدای مقاومت اظهار داش��ت:  در دوران مقاومت و 
پس از شهادت س��ردار مقاومت زندگی می کنیم و شهید سلیمانی و 
همراهانش توانستند در میدان مبارزه و شناساندن چهره استکبار جهانی 
نقش ایفا کنند و االن نوبت ماست که این مقاومت و دایره مبارزه را در 
میدان های فرهنگی و اعتقادی گسترش دهیم تا کسانی که در محور 

مقاومت عقب مانده اند را هم با آگاهی دهی جلو بیاندازیم.
وی با بیان اینکه ما در پاکستان طبق فرموده رهبر انقالب شیعیان 
مظلومی داریم گفت: در پاکس��تان علیرغم خفقان دولت و اس��تکبار 
جهانی، در محور مقاومت قرار داریم و با تقدیم شهدای مقاومت از جان 

و خون دریغ نکرده ایم و شیعیان پاکستان همواره در صحنه بوده اند.
حجت االسالم رضوی با بیان اینکه در پاکستان وحدت احزاب برای 
اولین بار بعد از ش��هادت سردار س��لیمانی اتفاق افتاد، تصریح کرد: در 
برگزاری تجلیل این شهید بزرگوار برای اولین بار اتفاقی افتاد که دشمن 

از نفوذ در تشییع ناامید شد.

 مهم تری�ن قربان�ی سیاس�ت  های آمریکا م�ردم و احزاب 
افغانستان هستند

حجت االسالم والمسلمین سیدعیسی حسینی مزاری، رییس مرکز 
فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان در سومین کنفرانس 
اح��زاب حامی مقاومت با بیان اینکه افغانس��تان بحرانی ترین وضعیت 
را پش��ت س��ر می گذارد و از نگاه امنیتی و سیاسی و اقتصادی چنین 
شرایطی در 4۰سال گذشته در افغانستان نبوده است، گفت: آمریکایی ها 
به هدف اصلی خود که اشراف بر کشورهای چین، روسیه ، هند و ایران 
بود نرسیده اند.وی افزود: آمریکایی ها ابتدا تالش داشتند که طالبان را 
از صحنه سیاس��ت در پاکستان حذف کنند و داعش مستقر شود تا با 
اهداف راهبرد منطقه ای و بین المللی آنها کار کند و از طریق آنها برای 
4 کشور ایجاد مزاحمت کرده و آنها را تضعیف یا مهار کنند که طالبان 
جهت عوض کرد و با این 4کشور ارتباط برقرار کرد که موجب نگرانی 
آمریکا شد.حسینی مزاری ادامه داد:  اینجا بود که آمریکایی ها رویکرد 
عوض کردند و بحث مذاکره را مطرح کردند تا از طرفی باعث استیصال 
طالبان شوند و از طرفی هم در انتخابات اخیر آمریکا بهره برداری کنند 
و اگر از طریق استیصال و ایجاد اختالف نتوانستند طالبان را از صحنه 
بیرون کنند، بر دولت افغانس��تان اعمال قدرت سیاسی کنند و بعد به 
جای طالبان گروه دیگری را وارد عمل کنند که بتواند در راستای اهداف 

آمریکا در رابطه با کشورهای منطقه عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به خاطر خود افغانس��تان به این 
کشور نیامده اند، گفت: اگرچه خود افغانستان از لحاظ اقتصادی و منابع 
زیرزمینی یکی از غنی ترین منابع دنیا و منطقه است و آمریکایی ها از 
روزی که آمده اند، از منابع افغانستان سوءاستفاده می کنند و مهندسین 
و متخصصین شان شبانه روز در استخراج مواد معدنی و انتقالش به امریکا 
کار می  کنند ولی هدف عمده آمریکا اس��تفاده از افغانس��تان به عنوان 

بستری برای ایجاد اشراف به کشورهای منطقه است.
رییس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان تاکید 
کرد: حتی اگر مردم و احزاب و س��ازمان های افغانستان هم بخواهند، 
سیاس��ت های آمریکا ب��ه دلیل اصطکاک با سیاس��ت های قدرت های 
منطقه ای مثل روس��یه و چین و ایران هیچ وقت به س��رانجام نخواهد 

رسید و توفیقی حاصل نخواهد شد.
وی در عین حال افزود: مهم ترین قربانی سیاس��ت  های آمریکا مردم، 
احزاب و س��ازمان ها و مجاهدین افغانستان بودند ولی با وجود فشارهای 
فزاینده آمریکایی ها، مردم افغانستان پایبند به دین و مذهب و اهداف دینی 
هستند و یکی از نشانه های عدم موفقیت آمریکایی ها بازتاب شهادت سردار 
سلیمانی در افغانستان بود که با وجود همه ممانعت هایی که به عمل می امد، 

مراسم بزرگداشت برگزار شد و بازتاب گسترده ای هم یافت.
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مکر الهی علیه اردوگاه کفر جهانی
ش��نبه  ر چها
تاریخ  در  گذش��ته 
آمریکا یک روز سیاه  
بود. آمریکایی ها طی دو 
رؤسای  گذش��ته  قرن 
جمه��ور متفاوتی را با 
مختلف  کاراکتره��ای 
تجربه ک��رده بودند. اما ی��ک رئیس جمهور 
قمارب��از را ب��رای اولی��ن بار به کاخ س��فید 
فرس��تادند تا مشکالت آن ها را حل کند، اما 
او خود یک مشکل جدی بر مشکالت آن ها 

افزود و آن »مشکل بحران مشروعیت« بود.
تصاوی��ری ک��ه مردم جهان چهارش��نبه 
گذش��ته از پایتخ��ت آمری��کا دیدند برخی 
شرم آور، برخی ننگین و برخی پایان آمریکای 
بزرگ توصیف کردند. ترامپ با فراخوان 17 
دی طرفداران خود را مثل مو رو ملخ بر سر 
کنگ��ره ریخت تا آخرین ش��انس خود را در 
این قمار سیاسی بیازماید. معموال قماربازان 
حرفه ای وقتی به یک باخت بزرگ می رسند 
ریس��ک می کنند و تم��ام دارایی  ها از جمله 
ناموس خود را روی میز قمار می آورند. پیش 
خود می گویند؛ یا می بریم یا می بازیم. فقط 
این منطق ش��هوت جاه طلبی و قدرت طلبی 
آن ه��ا را ارضاء می کند هی��چ حیثیتی جز 
حیثیت برد برای آن ها مطرح نیست ترامپ 
در گرداب مکروا  و مکراهلل واهلل خیرالماکرین 

گرفتار شده بود.
عکس و فیلم های یادگاری که معترضین 
در راهروه��ا و صحن کنگره ت��ا اتاق رئیس 
کنگ��ره از خود گرفتن��د و در نگاه جهانیان 
قرار دادند نشانه های افول نظام سرمایه داری 

و تعارضات حل ناشدنی در درون آن است.
 آمریکای روز چهارشنبه گذشته، با هیچ 
تئوری و نظریه جدید سیاس��ی بزک شدنی 
نیس��ت. آمریکای با بیش از 4 هزار کش��ته 
در روز به خاط��ر ویروس کرون��ا، آمریکای با 
ه��زاران کارتن  خواب در حاش��یه ش��هرها و 
ایالت ه��ای آن، آمریکای با4۰ میلیون بیکار 
و گرس��نه، آمریکای��ی که پایش ب��ا زانوی 
پلیس نژادپرس��ت روی گردن سیاه پوستان 
سنگینی می  کند، آمریکایی که حقوق بشر 
در زندان های آن به ش��دت نقض می ش��ود، 
آمریکایی که سیاستمداران آن هیچ قانون و 

پیمان بین المللی را به رسمیت نمی شناسد، 
یک آمریکای تماشایی است.

معلوم نیست چرا هنوز با این  همه زشتی 
و  پلی��دی و این تصاویر تهوع آور، برخی این 
کش��ور را قبله خود می دانند و رفع نیازهای 
خ��ود  را در آن س��وی آب ه��ا جس��ت وجو 
می کنند، چهارشنبه س��یاه در آمریکا نشان 
داد تعارض��ات درون��ی نظام س��رمایه داری 
زیرسقف گفت وگو براس��اس استانداردهای 

قانونی قابل حل نیست.
بایدن، نماد رئیس جمهور »منتخب« با 78 
میلیون رأی می گوید: ترامپ تروریست است 
و کسانی که به کنگره حمله کردند تروریست 
هستند. ترامپ رئیس جمهور »مستقر« با 73 
میلیون رأی می گوید: نظام انتخاباتی آمریکا 
فاس��د اس��ت و بایدن یک دروغگو و متقلب 
اس��ت. جمع جبری این دو نظر آن است که 
دموکراسی در آمریکا مرده است. چهارشنبه 
گذشته جنازه آن، در صحنه  و سرای کنگره 

توسط دوطرف منازعه دفن شد!
رهب��ر معظم انق��الب اس��المی جمعه 
گذش��ته در بیان��ات خ��ود ب��ه مناس��بت 
بزرگداشت قیام 19 دی مردم قم از افتضاح 
انتخاباتی آمری��کا به عنوان نمادی از اوضاع 
به ه��م ریخت��ه بت  بزرگ اس��تکبار جهانی 
ی��اد کردن��د و آن را بر مال ش��دن ماهیت 
ارزش ه��ای ادعای��ی آمریکای��ی توصی��ف 
فرمودن��د و از یک مکر اله��ی علیه اردوگاه 
کفر جهانی یاد کرده و گفتند: »آمریکایی ها 
در فتنه 88 به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب 
و جن��گ داخلی در ای��ران بودند که موفق 
نش��دند و خداوند همین مسئله را در سال 

99 به سر خودشان آورد.«
ت��ا چندم��اه دیگ��ر ای��ران وارد قرن 
ایران  جدید می ش��ود. مب��ارزات مل��ت 
طی یکصد س��ال گذش��ته علی��ه کفر و 
اس��تبداد جهان��ی جواب داده اس��ت. ما 
در قرن جدید ش��اهد افول و فروپاش��ی 
نظام س��رمایه داری و دموکراسی لیبرال 
خواهیم بود نش��انه های آن را چهارشنبه 
گذش��ته در لرزه هایی که به س��تون های 
کاخ کنگ��ره آمری��کا افتاد دیدی��م. باید 
ایمان آوریم خدا با ماس��ت و دست خدا  

برترین دست هاس��ت.

محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی

سید مصطفی خوش چشم: 

روند شورش ها در امریکا
 رو به وخامت خواهد رفت

پیرام��ون واکاوی علل حمله طرف��داران ترامپ 
به س��اختمان کنگ��ره در واش��نگتن و تأثیر آن بر 
سیاست خارجی امریکا خبرنگار نما با سید مصطفی 
خوش چشم، کارش��ناس سیاست خارجی، گفتگو 

کرد که در ادامه متن آن را می خوانید. 
آیا علت ش�ورش  اخیر در امریکا را ترامپ 
می دانی�د ی�ا او فقط آت�ش زیر خاکس�تر را 

شعله ور کرد؟
عل��ت وقایع اخی��ر نارضایتی مردم از سیس��تم 
حاکمه امریکاست که از بد ماجرا هیچ نجات بخشی 
را نمی بینن��د و برخی از م��ردم که نارضایتی دارند 
و بخش عمده ش��ان در انتخابات شرکت نمی کنند 
ترامپ را به عنوان کسی می دیدند که بر این سیستم 
شوریده است. بنابراین بخشی از افرادی که احتمال 
داشت اصالً در انتخابات شرکت نکنند به این دلیل 
در دو دوره اخی��ر رأی دادند که به نظر می رس��ید 
ترامپ خارج از سیس��تم حاکمه و نگاهش متفاوت 
است. حال آنکه بعد از مدتی برخی از اینها متوجه 
ش��دند ترامپ بخشی از س��اختار قدرت اقتصادی 
اس��ت، اگرچه خارج از حوزه سیاس��ی اس��ت. آنها 
دریافتند ترامپ برای منافع ش��خصی خودش کار 
می کند. در واقع هر کسی که بر این سیستم شوریده 
توانسته است پایگاه رأی پیدا کند. برنی سندرز که 
در منتهی الیه دموکرات ها قرار دارد همین وضعیت 
را دارد و طرف��داران بس��یاری دارد، زی��را منتق��د 
سیاست های اقتصادی � سیاسی و سیاست خارجی 

امریکاست.  
پیش بینی ت�ان از وقای�ع اخی�ر در ایاالت 

متحده امریکا چیست؟
ای��ن اتفاق، اتفاقی منفرد نبود و ماه هاس��ت که 
در خیابان های امریکا ش��اهد تظاه��رات به خاطر 
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سید مصطفی خوش چشم: 

روند شورش ها در امریکا
 رو به وخامت خواهد رفت

نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی، تبعیض نژادی و... هس��تیم. 
بنابراین پیش بینی می شود این روند رو به فزونی خواهد گذاشت، 
چه در کالن قضیه در جایی که در تعارض با سیستم حاکمه در 
پای صندوق های رأی و انتخابات خودش را نشان می دهد و چه 
کف خیابان و به صورت اعتراضات خیابانی. وضعیت موجود در 

آینده کوتاه، میان و بلند مدت رو به وخامت خواهد رفت.
تأثی�ر این وقایع را بر سیاس�ت خارجی امریکا چقدر 

می دانید؟
تا زمانی که سیستم حاکمه امریکا از همان نخبگان سیاسی و 
کالس اجتماعی حاکم سابق باشند روند سیاست خارجی امریکا 
بر اساس استراتژی های میان مدت و بلند مدت همچنان دنبال 
خواهد ش��د و تغییری ایجاد نخواهد ش��د اما به لحاظ پشتوانه 
مردمی هر چه بیش��تر تضعیف خواهند ش��د. لذا حضور امریکا 
در پوس��ته و ظاهر به همان ش��کل قبل دنبال می ش��ود، اما با 
ضعف مفرط و به شکلی هر چه ضعیف تر و تو خالی تر، زیرا این 
نارضایتی ها به نظامیان رده های پایین تر هم کشیده شده است 

و کشیده خواهد شد. 
در واقع امریکا در سیاست خارجی پشتوانه مردمی اش 

را از دست داده است؟ 
پش��توانه مردمی اش بسیار کمرنگ شده است و نمی تواند با 
قدرت سیاست های صحنه دیپلماسی و نظامی را مثل یک دهه 
پیش جلو ببرد. نارضایتی ها بعد از حمله به عراق ش��روع شد و 
همواره در میان مردم و رده های پایین نظامی رو به گس��ترش 
بوده اس��ت. قطعاً این تأثیر به س��زایی بر جبهه نظامی امریکا و 
سربازان امریکایی خواهد گذاش��ت و امریکا نمی تواند با قدرت 
سابق در حوزه های نظامی قدرت نمایی کند و به واسطه نداشتن 
پشتوانه مردمی شکننده تر خواهد بود. در عین حال در صحنه 
دیپلماسی هم ژست و توانمندی ای را که در جنگ نرم از طریق 
هژمونی سیاس��ی و روایت گری غالبانه اعمال می کرد، از دست 
داده اس��ت و در حال حاضر و پس از این در صحنه سیاس��ی و 

دیپلماسی اعتباری ندارد.         

حنیف غفاری :

ترامپیسم در امریکا
 متوقف نمی شود

حنیف غفاری، کارشناس سیاست خارجی، پیرامون 
حمله طرف��داران ترامپ ب��ه کنگره و تأثی��رات آن بر 
سیاست داخلی و خارجی امریکا به خبرنگار نما گفت: 
اقدام اخیر طرف��داران ترامپ در حمله به س��اختمان 

کنگره در واشنگتن مصداق نوعی شورش است. 
وی تصریح کرد: این مسئله برای خیلی ها ناملموس 
و غیر قابل باور است. در صورتی که این امریکای بدون 
سانسور و روتوش بود. این اتفاق از دل مناسبات سیاسی 

امریکا و ساختار انتخاباتی فاسد این کشور و نقض آرای مردم توسط صاحبان قدرت 
بیرون آمده است. حتی در روند انتخابات این مسئله را مشاهده کردیم که بیش از 
دو ماه از انتخابات گذشته است و هنوز دارند ان قلت می آورند که کدام نهاد رسمی 
در امریکا می تواند آرا را برگرداند. همین نش��ان می دهد رأی مردم تزئینی است و 

ساختار انتخاباتی الکترال ضد جمهوریت و ضد دموکراسی است.      
این کارشناس سیاست خارجی تصریح کرد: این مسئله کامالً قابل پیش بینی 
بود و در تحلیل های قبلی هم مطرح شده بود که چنین شورش و بحرانی در امریکا 

کامالً متصور خواهد بود. 
وی به آغاز دوران پسا ترامپ اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه ترامپ قدرت را به 
زور واگذار کرد و از کاخ سفید بیرون رفت ترامپیسم در امریکا متوقف نمی شود و 
ش��ورش ها حتی به صورت پراکنده و مقطعی در امریکا باقی خواهند ماند. امریکا 
حداقل تا یک دهه از عواقب و بحران های ناشی از حضور ترامپ در کاخ سفید در 

امان نخواهد بود. 
غفاری اشاره کرد: حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره نقطه آشکارساز 
بحرانی اس��ت که از قبل در امریکا وجود داش��ت، اما به واسطه اقدامات طرفداران 

ترامپ شاهد هویدا و آشکار شدن آن هستیم. 
  رکود طوالنی در آمریکا

وی در خصوص تأثیر این اتفاقات بر سیاست خارجی امریکا خاطرنشان کرد: اگر 
مسئولین امریکایی بخواهند عاقالنه و بر مبنای فاکتورها و مؤلفه های معمول در 
حوزه روابط بین الملل عمل کنند این اتفاقات باعث تمرکزشان بر سیاست داخلی 
خواهد شد، چون امریکا به واسطه شیوع کرونا به اندازه کافی دچار بحران شده است 
و شاهد مرگ بیش از 35۰ هزار نفر در امریکا هستیم. امریکا به خاطر وقوع بحران 

اقتصادی ناشی از کرونا حداقل پنج شش سال در رکود خواهد بود. 
این کارش��ناس مسائل خارجی ایجاد شکاف مزمن در داخل امریکا را به لحاظ 
اجتماعی و سیاس��ی عاملی دانست که دولت بایدن ناچار می شود بر داخل امریکا 
تمرکز کند و اضافه کرد: اگر امریکا تمرکزش را بر خارج از مرزهایش بگذارد قطعاً 

کنترل صحنه داخل و سیاست داخلی امریکا از دستش در خواهد رفت. 
وی تصری��ح کرد: امریکا آس��یب پذیر ب��ود، ولی با این وقای��ع مفهوم امریکای 
آسیب پذیر عینیت و مصداق پیدا کرد و از این به بعد وارد مرحله تازه ای خواهد شد. 
غفاری با اشاره به تحلیل های تحلیلگران امریکایی که اکثرشان روی این مسئله 
اتفاق نظر داش��تند که از االن به بعد باید ش��اهد امریکای جدیدی باشیم، گفت: 

امریکای جدید قطعاً آسیب پذیرتر از امریکای گذشته خواهد بود. 
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نماینده مجلس اعلی انقالب اسالمی عراق در گفتگو با شما:

شهید ابو مهدی المهندس
 مانع ورود اسراییل به عراق شد

آنچ��ه از نظر خوانن��دگان محترم می گذرد 
گفتگو خبرنگار هفته نامه ش��ما با آقای ماجد 
غم��اس نماینده محترم مجل��س اعلی انقالب 
اسالمی عراق است که در رابطه با تشکیل این مجلس ، وضعیت سیاسی 

عراق و شخصیت ابو مهدی المهندس انجام شده است.
به عنوان س�وال اول بفرمایید تشکیل مجلس اعلی انقالب 
اس�المی عراق در چه زمانی انجام ش�د و چ�ه اهدافی را دنبال 

می کرد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحیم تشکیل این مجلس در سال 13۶1 انجام 
شد.تشکیل این مجلس به خاطر شهید سید محمد باقر صدربود، ایشان 
مرج��ع بودند و مب��ارزات را علیه رژیم صدام از بع��د از پیروزی انقالب 
اس��المی ش��روع کردند. البته ایشان توس��ط رژیم بعث عراق به شکل 
وحشیانه ای به شهادت رسیدند و از طرفی هم کسی به وزن شهید صدر 
وجود نداش��ت. بنابراین وکالی شهید صدر و شاگردان ایشان تصمیم 
گرفتند مجلسی را تشکیل دهند تا مبارزات مردم عراق را علیه رژیم بعث 
ع��راق هدایت کنند. به اضافه احزابی که در آن زمان فعال بودند مانند 
حزب الدعوه ، سازمان امل ، سازمان جامع امام وشخصیت های مختلف 
طیف های مختلف عراق را ش��امل می ش��د که این مجموعه، مجلس 
اعلی انقالب اسالمی عراق را تشکیل دادند. البته با عنایت حضرت امام 
که در آن زمان به دیدار ایش��ان رفتند و ایشان نیز صحبت های بسیار 
مهم��ی در آن جمع بیان کردند و از همان زمان آیت اهلل خامنه ای به 
عنوان نماینده حضرت امام در این مجلس انتخاب ش��دند. شهید سید 
محمدباقر حکیم هم سخنگوی این مجلس شد. ریاست این مجلس هم 
با حضرت آیت اهلل هاشمی شاهرودی بود. همچنین سید کاظم حائری 
و شیخ مهدی آصفی جزو بزرگان این مجلس بودند که اینها یا شاگرد 
شهید صدر بودند و یا  نمایندگان ایشان در شهرهای مختلف عراق که 

با ایشان ارتباط داشتند. 
در حال حاضر نقش مجلس اعالی انقالب اس�المی عراق در 

فضای سیاسی کشور چیست؟
کماکان مجلس اعلی در مس��ائل سیاسی فعال است و ریاست آن با 
ش��یخ حمودی می باشد که ایش��ان از مبارزان علیه رژیم بعث و دارای 
سابقه زندان  در آن دوران است. ایشان نقش بسزایی در دوران مبارزات با 
رژیم صدام داشتند و یکی از افراد موثر پس از سقوط صدام برای نوشتن 

قانون اساسی عراق هستند. به عبارت دیگر ایشان یکی از رهبران تشکیل 
دولت عراق محسوب می شوند. 

نظر مردم عراق نسبت به جریان مقاومت با توجه به تحوالتی 
که قبل از شهادت سرداران مقاومت در عراق اتفاق افتاد مانند 
آنچه در میدان التحریر بغداد یا در ش�هرهای نجف و کربال رخ 

داد، چیست؟
به طور کلی مردم عراق مردم مبارزی هستند و مبارزات مردم عراق در 
زمان رژیم صدام خیلی روشن بود مانند انتفاضه مردم عراق در سال 1991 ، 

تحرکات مردم در زمان سید محسن حکیم و همچنین در زمان 
دستگیری شهید صدر هم )با توجه به جو خفقان رژیم 

بعث ( تظاهراتی برگزار شد. البته مردم مبارزات را 
سرلوحه کار خود قرار داده بودند. بعد از سقوط 

صدام یک نفس راحتی کشیدند و با توجه به 
کشتاری که رژیم بعث عراق به خصوص 

بع��د از انتفاضه داش��ت زمانی که به 
خود آمدند دیدند نیروهای اشغالگر 
در عراق حض��ور دارند. من خودم 
از شهید سید محمد باقر حکیم 
این موضوع را شنیدم که ایشان 
تاکید داش��تند نباید مردم عراق 
نس��بت به حضور اشغالگران بی 
تفاوت باش��ند و حساسیت روی 
نیروهای خارجی بای��د در ذهن 
مردم عراق باق��ی بماند. از طرفی 

بعضی از نیروهای سیاسی نیروهای 
اش��غالگر را ناجی عراق می دانستند 

ولی شهید حکیم کماکان بر اعتقاد خود 
پابرجا بود. زمانی که خباثت ها و جنایت 

های آمریکا و نیت آنها استمرار اشغالگری برای 
مردم عراق ثابت شد این باعث حساسیت مردم 

نسبت به حضور آمریکا در عراق شد. البته من در اینجا 
باید مسئله تظاهرات سال گذشته را یک شرحی بدهم. اصل 

ماجرا مربوط به وضعیت نابسامان خدمات در عراق نسبت به مردم بود 
که باعث اعتراض و تظاهرات مردم شد و مرجعیت عراق هم از خواسته مردم 
حمایت کرد. البته دشمنان ملت عراق با استفاده از جنگ نرم توانستند زمام 
امور را به دست بگیرند و کل حکومت و دولت عراق مورد هدف قرار گرفت 
تا اینکه راهی برای منویات آمریکا و اسرائیل همواره کنند. این مسئله بود که 
یک احساس خطری از سوی جریان مقاومت شد و تصمیم گرفتند یک سر 
و سامانی به این وضعیت بدهند تا اینکه موضوع شهادت سردار سلیمانی و 

ابو مهندس پیش آمد.
روز یکش�نبه مورخ چهاردهم دی ماه به مناس�بت سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی در بغداد  تظاهراتی برگزار 

شد، توضیحی در این باره بفرمایید.
بله ش��عار اصلی تظاهرکنندگان خروج نیروه��ای آمریکایی از عراق 
بود. در میدان التحریر بغداد و همچنین محل شهادت سردار سلیمانی 
جمعیت بسیار خوبی در این مکان ها به مناسبت سالگرد شهادت حضور 

پیدا کرده بودند. 
لطفاً در مورد شهید ابو مهدی المهندس نسبت به خصوصیات 
اخالقی و نحوه آشنایی ش�ما با ایشان همچنین ارتباطی که با 
ش�هید صدر داش�تند  و در مبارزات با رژی�م بعث  توضیحاتی 

بفرمایید.
ایش��ان از بدو جوانی خود در مسیر مبارزه حضور داشتند. جزو کادر 
حزب الدعوه بود و س��ازمان امنیت حزب بعث نیز نس��بت به کارها و 

سید علی میرمبین

روزنامه نگار



9
دو شنبه

22  دی   1399  
27 جمادی االولی  1442    

شماره  1140 

رفتار ایش��ان اشراف کامل داشت و شدیداً تحت نظر بود به طوری که 
بعد از شهادت شهید صدر ایشان مجبور شد به کویت برود. چند سالی 
در آنجا حضور داش��ت و سپس به ایران آمد در ایران فعالیت ایشان به 
مراتب بیش��تر شد و آشنایی من با ایش��ان هم در ایران بود. ایشان در 
س��خنرانی های خود که در جمع عراقی های مقیم ایران داش��تند با 
صراحت می گفتند من پیرو ولی فقیه هستم و من به جمهوری اسالمی 
ایران اعتقاد دارم تا اینکه فعالیت ایشان گسترده شد و  وارد سپاه بدر 
ش��دند و ایشان مراحل ترقی را در سپاه بدر خیلی سریع طی کرد و تا 
جایگاه رهبری آن هم رس��ید و این مس��ئله هم نشان داد که ایشان از 

قدرت مدیریت، سازماندهی و شجاعت خوبی برخوردارهستند. 
مدت حضور  ایشان در ایران چند سال بود؟

 ایش��ان از سال 1984 تا زمان سقوط یعنی 2۰۰3 در ایران حضور 
داشتند.)حدود 19 سال(

ایشان برای امنیت عراق چه اقداماتی را انجام دادند؟
اوالً ایش��ان در وقت مراجعت به عراق پس از س��قوط صدام س��عی 
کرد گروه های مجاهد و مبارز را س��ازماندهی کند و از آنها خواست 
پایگاههای خود را درشهرهای مختلف عراق تحکیم کنند. 
در زمان ه��رج و مرج یکی از منویات امریکایی ها از 
بین بردن هر نوع تمدنی در عراق بود، درمقابل 
اح��زاب مقاومت و مب��ارز تصمیم گرفتند 
زمام امور را در امورات مختلف از جمله 
مسائل امنیتی به عهده بگیرند. شهید 
ابو مهدی به همراه دیگران  س��عی 
زی��ادی کردند تا این موارد تحقق 
پیدا کند که قس��مت زیادی از 
آنها هم تحق��ق پیدا کرد. البته 
ایش��ان و اح��زاب مقاومت هم 
تالش زیادی در روند سیاس��ی 

عراق داشتند. 
لطف�اً توضی�ح بفرمایید 
حشد الشعبی در چه زمانی 
تشکیل ش�د و چه خدماتی 
برای امنی�ت عراق ب�ه وجود 

آورد؟
 تشکیل حشد الش��عبی بر اساس 
فتوای مرجعیت عراق آیت اهلل سیستانی 
بود به این صورت که مردم و جوانان بایستی 
از امنیت عراق به صورت واجب کفایی دفاع کنند. 
از آن زمان جوانان عراقی به سوی پایگاه ها برای آموزش 
سرازیر ش��دند اما افرادی که سابقه مبارزه در زمان گذشته با 
رژیم بعث داشتند مانند سپاه بدر اینها با سازماندهی و به طور کلی مسائل 
نظامی آشنایی داشتند این  افراد به این مسئله قوت بخشیدند. اصوالً مردم 
عراق با س��الح به خاطر مبارزات قبلی آشنایی دارند اما در رابطه با فنون 
نظامی آشنایی الزم را نداشتند. برای مبارزه با  گروه داعش با آن حمایت 
و تسلیحاتی که داشتند به صورت طبیعی نیاز به آموزش و سازماندهی 
این افراد بود ش��هید ابومهدی در س��ازماندهی و آموزش این افراد نقش 
بسزایی داشت. البته با حضور مستشاران نظامی ایران از جمله حاج قاسم 
سلیمانی که با شهید ابومهدی آشنایی داشتند و کار این ها برای آموزش 
و سازماندهی شروع شد. زمانی که داعش به نزدیکی های بغداد رسید کار 

حشد الشعبی آغاز شد و به پیروزی های بسیار خوبی هم رسیدند.
آیا شما شخصاً خاطره ای از شهید ابومهدی دارید؟

به توصیه ش��هید حکیم ما در جلس��اتی که مربوط به سپاه بدر بود 
شرکت می کردیم. مسائل مختلف از جمله نحوه مبارزه در آن جلسات 
مطرح می ش��د. چیزی که من از ش��هید ابو مهدی در آن جلس��ات 
می دیدم س��عه صدر ایش��ان بود از جمله اگر انتقاد یا صحبتی افرادی 
داشتند ایش��ان به خوبی مدیریت می کردند. خصوصیات دیگر ایشان 
رفتار پدرانه با دیگران بود از جمله مواردی که ش��بیه رفتارهای شهید 

حاج قاسم سلیمانی بود.
 نظر مرجعیت عراق نس�بت به مقاومت، حش�د الش�عبی و 

شخص شهید ابومهدی چه بود؟
به طور کلی نظر مرجعیت نسبت به این تشکیالت مثبت است کما  

اینکه اساساً تشکیل آن با فتوای ایشان بوده است بنابراین نگاه ایشان 
یک نگاه پدرانه و مثبت است. شهید ابومهدی هم از جمله فرماندهانی 

بود که مورد احترام مرجعیت بود.
در مورد نقش ش�هید ابومهدی در ایجاد وحدت بین اعضاء و 

گروههای سیاسی عراق توضیحاتی بفرمایید.
عراق بعد از سقوط صدام مراحل مختلفی را طی کرد مرحله اول که 
بسیار مهم بود تاسیس روند سیاسی از جمله قانون اساسی و نهادهایی 
که برای اداره کشور نیاز بود و بایستی تشکیل می شد نقش ایشان در 
این مرحله اول بسیار پررنگ و مهم بود. به طور کلی نظرات ایشان برای 
گروه های سیاس��ی محترم بود و چاشنی بس��یار مهم آن هم نظارت 
مقاومتی بود. در میان گروه های سیاس��ی اختالف نظر بود که آیا باید 
با امریکایی ها تعامل کنیم یا اینکه به آمریکایی ها بگوییم کار شما تمام 
ش��د و ازعراق بیرون بروید. بعضی از گروه های سیاسی می گفتند ما 
به آمریکایی ها نیاز داریم تا بعضی از کش��ورهای منطقه را به س��مت 
خود جذب کنند در حالی که بسیاری از کارهای تروریستی که درعراق 
انجام می شد مسببان آن کشورهای منطقه بودند. مسئله مهمتر ، مسئله 
اسرائیل در منطقه بود اسرائیل به شدت دنبال این بود که در عراق جای 
پایی داش��ته باشد. به دلیل دیدگاه مقاومتی شهید ابومهدی که نقش 

اساسی هم در آن داشت، اسرائیل جایگاهی در عراق ندارد. 
آیا ایشان درجنگ با نیروهای بعثی یعنی دفاع مقدس حضور 

داشتند؟
ایشان حضور فعالی داشتند و این مسئله اوال مربوط به سقوط صدام بود 
و ثانیا دفاع از کیان اسالمی یک حکم شرعی دارد ما به این مسئله ایمان 
داشتیم من یادم هست زمانی که رژیم صدام دوباره مجدداً وارد ایران شد و 
شلمچه و بعضی از قسمتهای دیگر را گرفت شهید حکیم در جلسه ای که با 

ایشان داشتیم رسماً اعالم کرد از کیان اسالمی باید دفاع کرد. 
لطف�اً درباره ارتباط ش�هید ابومهدی با حض�رت امام و مقام 

معظم رهبری توضیح دهید.
ایش��ان هم مانند بقیه  مجاهدین ف��ارغ از هرگونه حزب و گروهی 
ارتباط روحی خوبی با هر دو داشت به این معنا که هر آنچه بفرمایند باید 
اطاعت کرد و انجام داد. حضرت امام را فقط رهبر ایران نمی دانست بلکه 
رهبر جهان اسالم می دانست. همچنین نسبت به مقام معظم رهبری 
چنین اعتقادی داشت. در رابطه با مسئله عراق  به خصوص از زمانی که 
سقوط صدام اتفاق افتاد ، دیدارهای مختلفی گروه های مقاومت با مقام 
معظم رهبری داشته اند یا برای نماز خدمت  ایشان می آمدند. تاکید 
رهبر معظم  وحدت بین گروه های مقاومت بود و ایشان به طور خاص 

منویات ایشان را پیگیری می کردند تا بتواند آنها را اجرایی کند.
نظر شما در رابطه با کمک حشد الشعبی نسبت به  مردم سیل 

زده خوزستان چه بود؟
آنچه من شنیده ام سردار سلیمانی  طرحی بزرگ برای ملت های ایران 
و عراق داشت که یک جلوه آن مسئله کمک به سیل زدگان خوزستانی 
بود یا مثالً مسئله زیارت امام حسین علیه السالم در ایام اربعین و یا در 
رابطه با مسائل اقتصادی که جزو طرح های ایشان بود تا همدلی هرچه 

بیشتر بین دو ملت ایجاد شود اما متاسفانه ایشان به شهادت رسید.

ی 
ضان

ا رم
رض

علی
س:

عکا
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حسن السجردی: 

الکاظمی به حمایت های سیاسی امنیتی امریکا  امید  دارد  

حسن هانی زاده:
الکاظمی مجری سیاست های آمریکا است

دول��ت ع��راق در هفته های گذش��ته ب��ا اقدامات 
ضدایرانی در سازمان ملل موجب حیرت ملت خود شد. 
دکتر حسن هانی زاده کارشناس منطقه غرب آسیا در 
گفتگو با خبرنگار نما با اش��اره به حضور قدرشناسانه 
عراقی ها در سالروز شهادت س��رداران مقاومت گفت: 
درواق��ع باید ملت عراق را از دولت عراق جدا کرد؛ زیرا مردم عراق به خوبی 
نسبت به خدمات و دلسوزی جمهوری اسالمی و رهبری ایران برای حفظ 
امنیت عراق آگاهی دارند این خدمات انسانی که به ملت عراق در طول 17 

سال گذشته صورت گرفته ازنظر مردم عراق فراموش نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خدمات شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
برای حذف گروهک های تروریستی همچنان در ذهن عراق باقی مانده است؛ 
اما دولت عراق ثابت کرده حاضر نیس��ت با ملت ع��راق همراهی کند، در 
سالگرد شهادت ش��هدای مقاومت مردم عراق با تجمع در میدان التحریر 
علیه نیروهای آمریکایی ش��عار دادن��د و حتی علیه دولت که مانع اجرایی 

شدن مصوبه خروج آمریکایی ها از خاک عراق شدند شعارهایی سر دادند.
این کارشناس مسائل منطقه با بیان وابستگی نخست وزیر عراق به غرب 
تصریح کرد: مصطفی الکاظمی چسبندگی بسیاری به آمریکا و غرب دارد؛ 
بنابراین مردم عراق در اجتماع التحریر نوعی رفراندوم برای اخراج نیروهای 
آمریکایی از خاک عراق را به اجرا درآوردند ولی دولت عراق حاضر نیست به 

اراده مردم عراق احترام بگذارد.
  الکاظمی در تراز شرایط بحرانی عراق نیست

هانی زاده افزود: اصرار جریان های سیاسی عراق این است که اگر الکاظمی 
نخست وزیر عراق تا سه ماه آینده نیروهای آمریکایی را از خاک عراق اخراج 
و مصوبه مجلس این کشور را اجرا نکند، پارلمان دولت را استیضاح و برکنار 
خواهد کرد. مصطفی الکاظمی ثابت کرد که در تراز ش��رایط بحرانی عراق 
نیست و تنها مجری سیاست های آمریکاست و ملت عراق خواهان برکناری 

او هستند.

کارشناس مسائل غرب آسیا:
هیچ شخصیتی نمی تواند اراده و خواست مردم 

عراق را خدشه دار کند
س��ید جعفر رضوی کارشناس مسائل غرب 
آس��یا در خصوص رفتارهای متناقض نخست 
وزیر عراق در قبال ایران و جبهه مقاومت گفت: 
هرچند مصطفی الکاظمی از جریان شیعه عراق 
بیرون آمد اما او ش��خصیتی اس��ت که پیش از آنکه حشدالشعبی و 
جریان مقاومت در عراق شکل و سازمان دهی پیدا کند با آمریکایی ها 
ارتباط داش��ت. جریان شیعه نیز به نوعی مجبور به انتخاب الکاظمی 
شد. او با آمریکا و کشورهای هم پیمان آن مانند سعودی و کشورهای 
غربی رابطه خوبی دارد و نباید انتظار داش��ت بعد از اینکه در قدرت 
قرار گیرد به نوعی اقدام کند که به نفع جریان مقاومت و درخور شأن 

آن ها باشد.
وی ادامه داد: اقداماتی که الکاظمی انجام داد، اقدامات مشکوکی بود 
که ناخرسندی جریان های مقاومت را به همراه آورد؛ اما ما در مقابل، 
شاهد مواضع ملت عراق هستیم که با حمایت ازجریان مقاومت و طرح 
خروج آمریکایی ها از عراق نشان دادند تصمیم گیرنده نهایی در عرصه 
عراق هستند و هیچ شخصیتی نمی تواند اراده و خواست مردم عراق را 
خدشه دار کنند، راهپیمایی که در سالروز شهدای مقاومت برگزار شد 
بیانگر اعتراض مردم در راستای خاتمه دادن به حضور آمریکایی ها  و 

تأکید بر اجرایی سازی این روند بود.
رض��وی با بیان اینکه آمریکایی ها به س��ادگی صحنه عراق را ترک 
نمی کنند تأکید کرد: بر اساس سابقه ای که از آمریکایی ها و جریانات 
غربی داریم نباید باور کنیم آن ها به سادگی به خواست ملت عراق تن 
بدهند، قطعاً آن ها کمی عقب نشینی می کنند اما دوباره هجوم خود را 
آغاز می کنند. ملت عراق باید از تجربه سایر ملت ها و ایران استفاده و 
نسبت به اخراج آمریکایی ها با زور اقدام کند و این نقطه آغاز است و 

روزی خواهد رسید که شاهد خروج آن ها از کشورشان باشند.

حسن السجردی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، پیرامون 
رأی ممتنع عراق در سازمان ملل متحد به تحریم ها علیه ایران و همراهی 
الکاظمی با سیاست های امریکا به خبرنگار نما گفت: در حال حاضر دولت 
عراق نس��بت به دولت های قبلی مواضع دورتری نس��بت به ایران دارد و 
نیروهای ناسیونالیس��م در عراق تبلیغ می کنند که نسبت به همسایگان 
مواضع متعادل یا همه جانبه ای گرفته ش��ود. لذا در موضوعات مرتبط با 
همسایگان عراق تحت نظر دولت جدید عراق تالش می کند مواضع، رأی ها 

یا نکاتی را مورد مالحظه قرار دهد که به منافع ملی شان کمک می کند. 
وی افزود: با توجه به اینکه یک رأی یا فضای کلی شورای امنیت مورد توجه 
کشورها نبوده است و فکر نمی کردند بتواند ایران را تحت تأثیر قرار بدهد، لذا 
نگاهمان به این رأی نباید خیلی عراقیزه شود و به موضوع همسایگی خیلی 

توجه کنیم، زیرا جو کلی همراه یا مبتنی بر رأی منفی نبوده است. 
این عضو شورای مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباطاتی که با 
عراق داشتیم و منافع متقابل و کمک هایی که به عراق کردیم توقعمان 
این بود دولت عراق یا جامعه دیپلماتی این کش��ور به این موضوع رأی 
منف��ی بدهد، اما در حال حاضر جو غالب به نفع هیچ یک از افرادی که 
رأی منفی بدهند نیس��ت. به خاطر همین رأی ممتنع دادند که نشان 

بدهند همراه نیستند و در عین حال مالحظه ما را کردند. 

وی در خصوص همراهی الکاظمی با سیاست های امریکا در منطقه 
گفت: الکاظمی هنگامی که می خواست مسئولیت قبول کند اعالم کرد 
تحت تأثیر گروه ها، احزاب و جهت گیری های خاص در منطقه نیست. 

همین باعث شد قدرت های بزرگ، به ویژه امریکا با او همراهی کنند. 
الس��جردی مطرح کرد: در حال حاضر نگاه الکاظمی این اس��ت که 
با ارتباطات با کش��ورهای بزرگ مثل امریکا بتواند از فرصت همراهی، 
سرمایه گذاری و حتی حمایت های سیاسی � امنیتی آنها برخوردار شود. 
* تغییر دولت آمریکا روابط ایران و عراق را متحول می کند          
وی اف��زود: اگرچه همراهی او توجیهی نخواهد بود برای فراموش��ی 
گذشته روابط با ایران و برخی کشورهای دیگر، اما همان طور که عرض 
کردم شاید در شرایط فعلی دولت عراق فکر می کند با استفاده از فرصت 

روابط با قدرت های بزرگ مشکالت بیشتری را حل کند. 
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: فشارهای 
منطقه ای از س��وی کشورهایی مثل عربستان و برخی کشورهای دیگر 
عربی به دولت فعلی عراق وارد می شود سبب شده است موضوع روابط 
عراق با کشورهای دیگر، از جمله ایران متعادل تر از گذشته باشد. با توجه 
به تغییرات دولت امریکا این موضوع دچار تغییر و تحول خواهد شد و 

روابط ما با عراق ارتقای بیشتری خواهد کرد.  
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نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رفتارهای یک بام و دو هوای دولت در  قیمت ارز به نفع مردم نیست

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز عنوان کرد:

استقراض از مردم نتیجه بودجه توهمی 1400  

نرخ ارز در بودج��ه 14۰۰ نگرانی هایی 
را ایجاد کرده اس��ت و تصمیم مجلس در 
این زمینه می تواند سرنوشت ساز باشد. سید 
کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در این باره گفت: بودجه ای 
که دولت به مجلس آورد چندان قابل قبول 
نیس��ت، ما با پرهیز از سیاس��ی کاری و در 
نظر آوردن منافع ملت بعضی از مس��ائل را در نظر گرفتیم که ناشی از 

هشدارهایی بود که مشاهده می شد.
نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ما در مجلس 
کلیات بودجه را به تصویب رساندیم؛ اما در جزئیات حرف های بسیاری 
داری��م و در اصالح��ات و ریزه کاری ها مخصوصاً برای دهک های پایین 
جامعه تدابیری خواهیم کرد، ان شاءاهلل برنامه های خوبی در این بودجه 

در نظر گرفته خواهد شد.
موسوی پیشنهاد مجزای دولت و بانک مرکزی برای ارز در بودجه را 
آسیب زا برشمرد و خاطرنشان کرد: اما اینکه قیمت نرخ ارز چه باشد به 
نظر من هرقدر قیمت ارز را دولت باال و پایین می کند آن مقدار بازار ارز 
و قیمت آن حبابی می شود و اصالً صالح نیست بانک مرکزی یک قیمت 

و رئیس جمهور قیمت دیگری بدهد.
وی تأکید کرد: به نظر من قیمت دالر باید بر روی یک عدد متمرکز 
ش��ود و در صورت عدم تمرکز در بازار سرمایه و بورس و در واحدهای 
تولیدی متأس��فانه به مش��کل برمی خوریم و واردات و صادرات ما که 

مکانیزم هایی دارند ، با مشکل روبرو می شوند.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس ثبات قیمت ها را برای 
مهم مردم مهم و حیاتی دانست و ادامه داد: کاالهای اساسی، زندگی و 
معیش��ت مردم می طلبد که بر روی یک عدد منطقی درباره ارز تمرکز 

شود تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
موسوی گفت: این عدم ثبات و افزایش و نوسان و این رفتارهای یک 
بام و دو هوا به نفع و صالح دولت نیست و این رفتار نیز در شأن مردم 

شریف ما نیست. 
وی در خصوص اقدام مجلس ش��ورای اسالمی برای رسیدن به یک 
نرخ ثابت در بودجه 14۰۰ بیان داشت: ما باید به عددی جز آنچه دولت 
گفته است برسیم؛ زیرا ما طرف مردم هستیم و وکیل الدوله نیستیم و 
در هفته آتی کاری مجلس به نتیجه مناسبی که در شأن مردم و نظام 

جمهوری اسالمی ایران باشد، خواهیم رسید.

دولت برای بهبود وضعیت باید بر 
فرارهای مالیاتی تمرکز کند

عض��و  افق��ه،  س��یدمرتضی  دکت��ر 
اقتصاد دانشگاه  هیئت علمی دانش��کده 
اهواز در گفتگو با خبرنگار هفته نامه شما 
در خصوص مشکالت اقتصادی حاصل از 
کرونا گفت: مش��کل بزرگ تر از کرونا در اقتصاد ما، مش��کل وابستگی 
اقتصاد به نفت است و این مهم در برابر این تحریم ها آسیب پذیر است، 
اگر مسئله تحریم حل نشود برخی از مشکالت قابل حل نیستند. اگرچه 
تحریم می توانس��ت بالقوه زمینه ای را ایجاد کند که به س��مت کاهش 
وابس��تگی به نفت حرکت کنیم ولی هنوز اراده جدی در این باره دیده 

نمی شود.
وی افزود: به نظر می رس��د کشور مقداری خود را با کرونا وفق داده 
باشد هرچند بنگاه ها و کسب وکارهای متوسط و کوچک را دچار لطمه 
کرد اما برخی از شرکت ها مانند تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی و 
غذایی وضعیت نس��بتاً بهتری پیدا کردند اما باید تحریم ها را در کنار 

کرونا با یکدیگر در نظر گرفت.
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: در سیستم انتخاب ها 
و انتصاب مدی��ران و مجموعه تصمیم گیران و تصمیم س��ازان، اصل 
کارآمدی در نظر گرفته نمی ش��ود و ما مشاهده می کنیم در زمانی که 
فروش نفت و تحریم کمتر فش��ار می آورد بازهم با مشکل ناکارآمدی 
مواجه بودیم ولی درآمدهای نفتی باعث می شد ناکارآمدی و بی کفایتی 

کمتر به رخ کشیده شود.
 وابستگی دولت به نفت

وی رفع تحریم ها را به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت معیشت 
برش��مرد و ادامه داد: دولت به درآمدهای نفتی به شدت وابسته است و 
نمی تواند اقدام چندان مؤثری انجام دهد. اقتصاد هر کشوری به روابط 
تجاری بین کشورها وابسته است اگر تحریم ها کم شود و کشور بتواند 
مراوده اقتصادی به ویژه در بخش صنعت داشته باشد فشار بر معیشت 

مردم کمتر می شود.
این کارش��ناس اقتصاد تأکید کرد: به دلیل بی کفایتی و بی تدبیری 
توزیع درآمد ناعادالنه ش��ده و عده بس��یار کم��ی درآمدهای نجومی، 
فعالیت غیرمولد و فرار مالیاتی دارند و ۶۰ میلیون نیازمند بسته حمایتی 
تشخیص داده  شده اند. اگر دولت بتواند در شرایط فعلی توزیع درآمد را 
باوجود عدم برداشته شدن تحریم ها به درستی انجام دهد می تواند تولید 

ملی را افزایش دهد.
افقه درباره اقدام دولت نسبت به پرداخت مجدد کمک های معیشتی 
به اقش��ار کم درآمد در آینده بیان داش��ت: بعید به نظر می رسد دولت 
بیشتر ازآنچه انجام داده پولی برای ارائه کمک معیشتی به مردم داشته 
باش��د، متأس��فانه نان خورهای بودجه ای آن قدر زیاد هس��تند که پول 
اضافه ای باقی نمی ماند؛ به ویژه آنکه در شرایط فعلی گردش اقتصادی و 
درآمدی نیز وجود ندارد و از همین رو بعید است دولت کمک اعانه ای 

داشته باشد.
وی گف��ت: بودج��ه 14۰۰ بر اس��اس درآمدها توهم��ی حاصل از 
فروش23۰۰ بش��که نفت روزانه اس��ت و در صورت عدم فروش، دولت 
تنها از طریق استقراض از مردم می تواند درآمد کسب کند و برای مردم 
وضع دشوار می ش��ود مگر اینکه دولت بتواند بر روی فرارهای مالیاتی 
تمرکز کند و منابع خ��ود را از طریق مالیات از بخش غیرمولد یا افراد 

غیرمولد تأمین نماید.
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حسن غفوری فرد:

 پیشرفت صنعت هسته  ای علوم و صنایع ما را 
جلو خواهد برد

حسن غفوری فرد، مشاور شورای مرکزی 
حزب مؤتلف��ه اس��المی، پیرام��ون تأثیر 
غنی س��ازی 2۰ درصد بر صنعت هسته ای 
و برج��ام ب��ه خبرنگار نما گف��ت: صنعت 
هسته ای فقط منحصر به این صنعت نیست 
و به صنایع و رشته های مختلف علمی نظیر 
فیزیک، ش��یمی، مهندس��ی برق، قدرت، 
کنترل، ابزارهای دقیق، متالورژی، مکانیک 
و... ارتباط دارد. در نتیجه توس��عه صنعت 
هس��ته ای به توسعه س��ایر صنایع کمک 

می کند. 
وی اف��زود: ما غنی س��ازی 2۰ درصد را 
برای رآکتورهای تحقیقاتی مان نیاز داریم و 
تنها رآکتور تحقیقاتی فعال در دانشگاه تهران با عمر بیش از 5۰ سال 
است. در حالی که االن بیش از 1۰۰ دانشگاه کشور مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترای رشته هسته ای دارند. بنابراین برای این دانشگاه ها نیاز 
به رآکتورهای تحقیقاتی مختلفی داریم که همگی اینها نیاز به اورانیوم 

غنی شده 2۰ درصد دارند. 
 توانایی هسته ای ایران

این مش��اور شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اشاره کرد: صنعت 
هسته ای ما کامالً پیشرفته است و جزء هفت هشت کشور دنیا هستیم 
که می توانیم غنی س��ازی 2۰ درصد و حتی باالتر را انجام دهیم. وقتی 
توانایی غنی س��ازی 2۰ درصد را پیدا کردیم مشکلی برای غنی سازی 

درصدهای باالتر نداریم و قادر به آن هستیم. 
وی تأکید کرد: پیشرفت در صنعت هسته ای سایر رشته ها نظیر برق، 
متالورژی، مکانیک و... را تحت تأثیر قرار می دهد و به تحقیقات علمی در 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنایع ما کمک بسیار شایانی خواهد کرد. 

غفوری ف��رد در خصوص تأثیر آغاز غنی س��ازی 2۰ درصد بر برجام 
تصریح کرد: حقیقت این است که برجام وجود خارجی ندارد. از روز اول 
ه��م ناقص به دنیا آمده بود. هدف اصلی برجام برطرف کردن تحریم ها 
بود، ولی نه تنها این کار را نکرد، بلکه کشورهای غربی، مخصوصاً امریکا 
ه��ر روز تحریم های زیادتری را علیه ما اعم��ال کردند. حتی چند روز 
گذش��ته در دی ماه س��ال 1399 تعداد زیادی از افراد ایرانی را تحریم 

کردند.
وی تأکید کرد: در واقع در برجام نقض غرض شد.

غفوری فرد گفت: من از روز اول اعتقاد چندانی به برجام نداشتم در 
حزب مؤتلفه هم گفتم امریکا حتماً به تعهداتش پایبند نخواهد بود. 

 دروغ برجام
وی خاطرنشان کرد: خالصه اینکه اصالً برجامی نیست و از روز اول 
هم وجود نداشت و این دروغ بزرگی بود که متأسفانه گفته شد. هدف 
اصلی برجام برداشته شدن تحریم ها بود که محقق نشد و تحریم هایی 
که بعد از برجام بر ما تحمیل کردند خیلی سنگین تر و وحشتناک تر از 

چهار سال قبل بود. 
این مش��اور ش��ورای مرکزی حزب در پایان اشاره کرد: حتی اگر به 
متن برجام هم عمل می شد باز هم امریکا می توانست توطئه کند. چون 

تحصیلکرده امریکا هستم به سیاست های امریکا واقفم و در 
جلسات شورای مرکزی حزب مؤتلفه در چهار 

سال پیش گفتم امریکا قطعاً نقض عهد 
می کند و این نقض عهد را هم 

ایران خواهد  به حس��اب 
گذاشت که متأسفانه 

محقق شد.  

علی آرش روناسی :

نمی توانیم به اورانیوم غنی 
شده 20 درصد اکتفا کنیم
علی آرش روناس��ی، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی، پیرامون بررسی تأثیر 
آغاز غنی سازی 2۰ درصد بر صنعت هسته ای 
و برج��ام به خبرنگار هفته نامه ش��ما گفت: 
غنی سازی 2۰ درصد اتفاق تازه ای در صنعت 
هس��ته ای ما نیست. تنها حس��ن علمی ای 
ک��ه این امر برای صنعت هس��ته ای ما دارد و 
به عنوان ذخیره علمی بعداً می تواند به ما کمک کند استفاده از آبشارهای 
سانتریفیوژهای نسل ششم است. ما بعداً می توانیم سانتریفیوژها را به نسل 
8 برسانیم و تعداد آبشارها را از دو تا بیشتر کنیم. همچنین می توانیم از اینها 
به عنوان پیش برهای اتمی در سوخت ناوهایمان استفاده کنیم و با جایگزینی 
اورانیوم به جای گازوئیل مصرف سوخت های فسیلی و آلودگی را کاهش دهیم. 
وی افزود: االن در کش��ور اقدامات خوبی در جهت ساخت رآکتورهای 
پیشران انجام شده است و شروع به ساخت آن احتیاج به عزم ملی دارد، 
منتهی آنها با اورانیوم ۶5 درصد کار می کنند. بنابراین نمی توانیم به اورانیوم 
غنی شده 2۰ درصد اکتفا کنیم. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 

خاطرنشان 
کرد: م��ا در 

خارج  طلیع��ه 
ش��دن از زی��ر یوغ 

فش��اری هس��تیم که با 
پروتکل الحاقی و تعهداتی که 

بیش از آن پذیرفتی��م بر ما  اعمال 
شده است. 
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ر  ی د و
ص  خص��و
م��ل  کا
ن  د ک��ر
رآکتور 
ب  آ
سنگین 
ک  ا ر ا
ز  ا ب��ر ا

امیدواری 
و  ک��رد 
گف��ت: تمام 
ی  ها ر فش��ا
کش��ورهای غربی 
ب��ر م��ا این ب��ود که 
گریز  زمان  می خواستند 
را برایم��ان افزای��ش دهن��د. 
زمان گریز مدت زمانی اس��ت که 
یک کشور با توجه به صنایعش نیاز دارد 
تا اورانیوم الزم برای تولید بمب را تولید کند. در 

حالی که ما از اول اعالم کردیم طبق مس��ائل شرعی و فتوای رهبری به 
دنبال بمب هس��ته ای نبوده ایم. روناسی ابراز کرد: بدعهدی امریکا و اروپا 
تحقق هدفشان را از برجام نقض کرد. وی تصریح کرد: طبق ماده 2۶ و 3۶ 
برجام این ما هستیم که می توانیم اسنپ بک را فعال کنیم و با غنی سازی 
2۰ درصد و باالتر از آن به آنها بگوییم شما نقض عهد کردید و طبق برجام 
ما می توانیم این کارها را انجام دهیم و در عین حال برجام را نقض نکرده ایم.

این عضو شورای مرکزی حزب با تأیید اینکه با نقض عهد امریکا و اروپا 
نه فقط آنها به اهدافشان از برجام نرسیدند، بلکه موجب شدند ما بدون آنکه 
برجام را زیر پا بگذاریم و بدون اینکه تعهدات و قطعنامه های شورای امنیت 
را نقض کنیم، افق های بلندتری را در صنعت هسته ای برای خودمان ترسیم 
کنیم و 2۰ درصد و حتی فراتر از آن را در صورت نیاز غنی سازی می کنیم. 

  تأثیر پیشرفت در صنعت هسته ای
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت در صنعت هسته ای به طور غیر مستقیم 
تأثیر مثبتی در پیش��رفت در سایر صنایع کشور ما خواهد داشت، چون 
صنعت هسته ای صنعتی هزار وجهی است و برای دستیابی به پیشرفت در 
آن ناچاریم سایر علوم را به سطح باالیی برسانیم، چون در غیر این صورت 

نمی توانیم چرخه را کامل کنیم. 
روناسی در پایان یادی از شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای و 
دفاعی کشور کرد و گفت: من در سال 1372 با شهید فخری زاده در دانشگاه 
امام حسین)ع( و همکاری با سازمان انرژی اتمی چند پروژه تحقیقاتی داشتم. در 
واقع ایشان مدیریت این پروژه ها را به عهده گرفت. این شهید افق دید وسیع و 
شجاعت در کارهای پژوهشی و قدرت ریسک پذیری باالیی در پژوهش داشت.   

محمد کرمی راد : 

آغاز غنی سازی20 درصد اورانیوم در دل 
امریکا و اروپا وحشت انداخت

محمد کرمی راد، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر بازگشت امریکا به برجام با شرط برداشته شدن 
همه تحریم ها به خبرنگار هفته نامه شما گفت: رهبر معظم انقالب از 
ابتدا تاکنون پیرامون مذاکره تأکید و تصریح کردند که هیچ اعتمادی 
به غرب، امریکا و به خصوص اروپایی ها نمی توانیم کنیم، اما در سنوات 

گذشته مسئله مذاکرات را رد نکردیم. 
وی اف��زود: ما با عضویت در NPT تحت فش��ارها و البی س��نگین 
صهیونیست ها قرار گرفتیم که این اواخر عربستان و بخشی از اروپایی ها 

بر این فشار افزودند. 
کرمی راد بیان کرد: علی رغم اینکه رهبر معظم انقالب عدم ضمانت و 
بی تعهدی امریکایی ها را مطرح کرد متأسفانه ظریف و تیمش نتوانستند 
آن گونه که باید و شاید از لحاظ حقوقی از برجام در جهت منافع ملی 
کشور بهره برداری مناس��ب کنند. از طرف دیگر ترامپ با خارج شدن 
از برجام و اینکه »عدو ش��ود سبب خیر اگر خدا خواهد« فکر نمی کرد 
جمهوری اسالمی ایران بتواند از پس تحریم های ظالمانه در مدت زمانی 

که امریکایی ها و اروپایی  ها در نظر گرفته بودند بر بیاید. 
این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
مقابل زیاده خواهی های امریکا و بعضاً اروپا مقاومت کرد طوری که امروز 
به جایی رسیده ایم که مجدداً غنی سازی 2۰درصد را در دستور 
کار قرار داده ایم. طبیعتاً این موضوع وحش��تی را در 

دل آنها خواهد انداخت. 
وی خاطرنشان ساخت: به نظر من 
با توجه به س��خنان پرمغز و با 
صالبت مقام معظم رهبری 
که خیلی محکم بیان 
حقیقت  فرمودن��د 
مطلب این است 

که هم مجلس و هم دولت آینده باید این 
رهنمودها را نصب العین خودش��ان قرار 
دهند و اج��ازه ندهند حقوق حقه مردم 
ایران تضییع شود. در این راستا بایستی 
تحریم ه��ا لغو ش��وند و آن��گاه پیرامون 
مذاکرات راجع به برجام در اشل حقوقی 
نظام بین الملل بحث و تبادل نظر صورت 

بگیرد.
کرمی راد تصریح کرد: در مصاحبه هایم 
ع��رض ک��ردم همان ط��ور ک��ه در تیم 
مذاکره کننده دکت��ر صالحی را به عنوان 

ی��ک نفر فنی اضاف��ه کردند باید دو حقوق��دان بین الملل را هم اضافه 
می کردند تا نسبت به محتوای حقوقی برجام دقت الزم را داشته باشند، 
چ��ون گاهی یک ویرگول در ادبیات حقوقی بین الملل می تواند معنا را 

عوض کند. 
* رهنمودهای مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دهیم 

وی اشاره کرد: باید تیمی مجرب، قوی و همه جانبه مذاکرات پیرامون 
برجام را انجام می داد، نه تیمی یک جانبه نگر. دولت باید روحیه مقاومت 
و استقامت نظیر شهید حاج قاسم سلیمانی و مدافعان حرم در مقابل 

زیاده خواهی های را دشمن داشته باشد. 
کرم��ی راد در پایان تأکید کرد: س��خنان مقام معظ��م رهبری باید 
نصب العی��ن قرار بگیرد و مردم هم همراهی کنند. از مجلس ش��ورای 
اس��المی هم انتظار می رود چنانچه بیگانگان، غ��رب و اروپا موضوع را 
حادتر کردند مسئله خروج از NPT را تصویب کند. اینجاست که باید 
خودمان روی پای خودمان بایس��تیم و اگر ای��ن روحیه در جمهوری 
اسالمی ایران حاکم شود به فرموده حضرت امام)ره( امریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.   
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توجه ویژه فاطمه زهرا )س( به عطر و آراستگی در واپسین لحظات عمر شریفشان:

رابطه حفظ بنیان اخالقی خانواده و آراستگی زوجین
خانواده مهمترین رکن تشکیل دهنده 
ه��ر جامعه ای اس��ت و هرچ��ه این نهاد 
اثرگذار اجتماعی آرامش بخش تر و ایجاد 
کننده احساس امنیت در اعضای خود باشد به همان میزان آرامش بر جامعه 
حکمفرما خواهد شد. اما آمار نگران کننده جدایی و طالق نشان می دهد این 
نهاد مهم اجتماعی در کشور ما به مرز خطر رسیده است. در سال 1387 به 
ازای هر 8 ازدواج یک طالق داشتیم که در سال 1397 این عدد به 3/1 ازدواج 

یک طالق کاهش یافته است!
اما علت چیست؟ قطعاً این رشد منفی به دالیل متعددی وابسته است 
که یکی از آنها عدم رعایت آموزه های ساده زندگی توسط زوجین در محیط 
خانه است. به همین منظور اشاره ای کوتاه به زندگی سراسر نور معصوم ترین 

خانواده خلقت و نحوه تعامل سیده زنان عالم با همسرش خواهیم کرد.
  نگاه زیباشناسی دین

همه ما ش��نیده ایم که خداوند زیباست و زیبایی را دوس��ت دارد )امام 
صادق)ع(،  بحار، ج7۶، ص141( و در طرف مقابل از داشتن بوی نامطلوب 

بی زار است. )امام علی)ع(، وسایل الشیعه، ج1، ص17۶(
خداوند زیباپسندی و آراسته گرایی را در وجود هر انسانی قرار داده و سلسله 
آموزه های دین نیز بر پایه زیبایی شناختی بنیان نهاده شده است. لذا پیامبر 

رحمت فرمود خدا هم چنین بنده ای را دوست دارد:
»خداوند دوست دارد هنگامی که بنده مومن�ش به طرف برادر ایمانی خود 

می رود آراسته و زیبا ب�اشد.« )بحار، ج 79، ص3۰7(
 رابطه حفظ بنیان اخالقی خانواده و آراستگی زوجین

همین زیبایی شناسی و عالقه به پاکی و آراستگی وقتی درباره خانواده 
باشد تاکیدات دین چندین برابر می شود! رسول خدا)ص( به مردان چنین 

توصیه می کند:
»لباسهای خ�ود را پاکیزه کنید و موهای خ�ود را کم نمایید، مسواک بزنید 
و آراسته و پاکیزه باشید که بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند.« 

)نهج الفصاحه، ص72، ش378(
البته در توصیه به آراستگی بین زنان و مردان تفاوت هایی وجود دارد. برای 
نمونه به مردان سفارش شده ناخن هایشان را کوتاه کنند ولی زنان قدری از 
ناخنهای خود را باقی بگذارند که زیرا این مسأله بر زینت آنان می افزاید )البته 
اگر تنها برای ش�وهر نمایان باشد.( یا در خصوص عطر و بوی خوش و نوع 

آرایش سفارش بین زن و مرد متفاوت است.
حفظ اعتدال در خودآرایی و دوری از هرگونه افراط و تفریط زن و شوهر در 
استفاده از بوی خوش و آراستگی، زمینه ساز پاکدامنی، دلدادگی، عشق و صفا 

و صمیمیت هرچه بیشتر بین زوجین خواهد شد.
به همین دلیل است که وقتی یکی از ائمه را با موهای آراسته و محاسن 
خضاب شده می دیدند و متعجب می شدند آن بزرگواران می فرمودند آراستن 
از جمله اموری است که موجب افزایش پاکدامنی زنان می شود و همچنین 
می فرمودند نظافت و استعمال بوی خوش و اصالح سر از اخالق انبیای الهی 
است. )من الیحضره الفقیه، ج3، ص44۰( اهمیت این مسأله بدان  حد است 
که حتی به زنان سالخورده هم دستور داده شده از گردن آویز و حنا استفاده 

کنند !
 عطرهای خوشبو در جهیزیه حضرت فاطمه زهرا )س(

حضرت فاطمه )س( که از آموزه های نبوی سرشار بود به خوبی به مسأله 
حفظ آراستگی همسران در منزل بدون افراط و تفریط واقف بود. او شاهد بود 
که زنانی خدمت رسول خدا )ص( رسیدند و از نخوردن گوشت، دوری از بوی 
خوش و آراستگی و جدایی از همسر شکایت کردند و حضرت از خشم ردای 

مبارک بر زمین کشیده و به مسجد رفته و بر منبر فریاد زدند که:  
»چه می ش��ود گروهی از یاران من ترک گوش��ت و ب�وی خوش و زن 
کرده اند؟! همانا م�ن هم گوشت می خوردم و ه�م ب�وی خوش استعمال می 
کن��م و هم از زنان بهره می گیرم؛ هرکس از روش م�ن روی گرداند از من 

نیست.« )کافی، ج5، ص 49۶(
دخت دختر خانه وحی دیده و شنیده بود که در نخستین آیات نازل شده 
بر پدرش به حفظ آراستگی ظاهری تأکید شده:»و ثیابک فطهر« جامه های 
خوی�ش را پاکیزه گردان. )مدثر، آیه 4( از ای�ن رو نقل شده که همواره خود را 
با عطری خوشبو می ساخت تا زمینه نشاط و ط�راوت همسر خود را در منزل 

فراه�م سازد)کشف الغمه، ج2، ص ۶2(
البته او این شیوه را از پدرش آموخت زیرا هنگام عروسی عمار را به بازار روانه 

کرد و عطرهای خوشبو تهیه و در جهیزیه فاطمه )س( قرار داد.
فاطمه )س( آنقدر به این مسأله اهمیت می داد که حتی در واپسین لحظات 
عمر شریفش هم پس از وضو به اسماء فرمود: »عطر مرا، همان عطری که 
همیشه میزنم و پیراهنی را که همیشه در آن نم�از می گذارم بیاور...« )نهج 

الحیات، محمد دشتی، ص1۶9(

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی 

ادامه از صفحه 2
دکتر بادامچیان با اش��اره به بررسی قانون جدید انتخابات در مجلس گفت: 
تعیین س��ن 4۰ تا 7۰ سال برای داوطلبان ریاست جمهوری صحیح نبود. زیرا 
مبنا برای تعیین رییس جمهور، توانمندی و لیاقت و توانایی اداره مطلوب دولت 
است. آیا سلمان فارسی یا اسامه بن زید 19ساله که پیامبر گرامی اسالم )ص( 
او را در رأس لشکر اسالم قرار داد، یا شهید بهشتی اگر در دوران ما باشند، طبق 
ا ین پیش نویس می توانند مسئولیت دولت را برعهده بگیرند؟ حداقل نگاه به 
کش��ورهای دیگر بش��ود. آیا آقای ماهاتیر محمد در مالزی یا رؤسای جمهور و 

رهبران چین جدید شیائو پینگ را منع کرده اند که رییس جمهور بشوند؟
وی افزود: با وجود ش��ورای محترم نگهبان که اح��راز صالحیت در توانایی 
و توانمندی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاس��ت جمهوری را برعهده دارد، 
نیازی به این مواد قانونی که کشور را از رجال سیاسی مذهبی و تجربیات آنها 
محروم می کند، نیس��ت و سن نمی تواند مبنا برای محروم کردن ملت از توان 
رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره بودجه 
14۰۰ نیز گفت: نظر فراکسیون مؤتلفه اسالمی این بود که مجلس، الیحه بودجه 
تقدیمی را به دولت برای اصالح آن برگرداند. زیرا دولت به وظیفه و حتی بیانات 
رییس جمهور در تنظیم بودجه ای صحیح و مفید در آخرین سال دوره مسئولیت 
خویش عمل نکرده و یک بودجه سیاسی و غیرکارشناسی به مجلس ارائه کرده 

است. بودجه ای که حتی دولت فعلی را در نیمه اول سال 14۰۰ دچار مشکالت 
فراوان خواهد کرد. و حاال انتظار دارد که مجلس بودجه بنویسد و به دولت تقدیم 
نماید که این مبنای قانونی ندارد. اگر قرار است با توافق مجلس و دولت، بودجه 
سال 14۰۰ تنظیم شود، به نقش اساسی و قانونی دولت کامال عمل شود تا در 
آینده دولت بهانه ای نداش��ته باشد که این بودجه را مجلس به دولت تحمیل 
کرده است و رعایت قانون اساسی هم بشود که دولت را موظف کرده بودجه را 
تهیه و به مجلس تسلیم کند. وی با تقدیر و حمایت از حکم دادگاه عراق درباره 
ترامپ اظهار داشت: این حکم نشانه عزم ملت عراق در مجازات تروریست هایی 
است که به دستور ترامپ برخالف همه موازین بین المللی، میهمانان ایرانی و 
میزبان های عراقی آنها را ترور کرده اند. امیدواریم که دولت آینده آمریکا ترامپ را 
برای محاکمه به دادگاه های ایران و عراق تحویل دهد. یا اگر او را به جرم اقدامات 
تروریستی در داخل آمریکا محاکمه کند، نمایندگان دادگاه های ایران و عراق 
نیز در آن محاکمه حضور یابند.  دکتر بادامچیان با تقدیر و تجلیل از پزشکان 
و مدافعان سالمت گفت: ضمن تشکر از همه مسئولین و خدمتگزارانی که در 
کاهش آسیب های کرونا تالش نمودند، از دولت می خواهیم در ماه های پایانی 
سال 99 برای همه آنها از جمله کسبه و صاحبان مشاغلی که براثر رعایت اصول 

بهداشتی کرونا آسیب دیده اند، برنامه حمایتی طراحی و قاطعانه اجرا نماید. 
وی در پایان یاد و خاطره شهدای حادثه هواپیمایی اوکراین را گرامی داشت 

و برای خانواده های آنان صبر و اجر مسئلت کرد.
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گذری کوتاه به اخبار انتخابات 1400
در هفته ای که گذشت تنور اخبار انتخاباتی همچنان گرم بود؛  چالش 
اسامی تازه در کنار سایر اسامی که در محافل سیاسی مطرح است، فرض 
حض��ور پرتردد نامزدها را تقویت می کند، در یک گریز کوتاه این اخبار را 

بررسی می کنیم.
تعویض نام نداریم

مهدی چمران، نایب رئیس شورای مرکزی ائتالف نیرو های انقالب با بیان 
اینکه با دقت و جدیت برای حضور در انتخابات 14۰۰ آماده می شویم در 
گفتگو با میزان این طور عنوان کرد: کار را بر اساس تجربیات جمنا و شورای 
ائتالفی که برای انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم شکل گرفته بود، دنبال 

می کنیم. تعویض نام هم نداریم.
از سونامی تا  جاذبه

حس��ن غفوری فرد عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو 
باخبر آنالین ضمن بیان اس��امی گزینه های ریاس��ت جمهوری 14۰۰ 
حضور سیدابراهیم رئیسی را منجر به افزایش مشارکت و ایجاد سونامی در 
جامعه دانست او همچنین کاندیداتوری مرضیه وحیددستجردی را برای 

رأی دهندگان جاذبه  دار برشمرد.
 ویژگی های نامزد پایداری ها

آرایش انتخاباتی گروه های مختلف سیاسی با نزدیک شدن به 14۰۰، 
شکل و شمایل واقعی تری به خود می گیرد مجید متقی فر سخنگوی  جبهه 
پایداری هم با بیان اینکه کمیته انتخابات جبهه پایداری فعال شده به میزان 
گفت: نامزد مورد نظر جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری کسی 

است که انقالبی باشد و جهادی کار کند و فکر جهانی سازی اسالم باشد.
 الکترونیک یا  ضدالکترونیک

شرق نوشت: مجلس بر سر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هنوز 
به جمع بندی نرسیده این در حالی است که از دو مجلس قبلی بحث برگزاری 
الکترونیکی انتخابات مطرح بوده و شورای نگهبان هم موافقت ضمنی اش را 

ابراز کرده است.

 آماده ترین گزینه اصالح طلبان!
نام اسحاق جهانگیری در انتخابات 14۰۰ بیش از سایر اصالح طلبان به 
گوش می رسد علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات در گفتگو با مثلث 
آنالین گفت: او یک نامزد بالقوه برای جبهه اصالحات است و در مناظره های 
انتخاباتی سال9۶ شاهد بودیم که افکار عمومی اقبال خوبی به او نشان داد 
و دور از ذهن نیست که او نامزد اصالح طلبان شود اما نیازی هم نیست که 
به صورت زودهنگام نامزدی اش را اعالم کند. ایرنا نیز از جهانگیری به عنوان 

آماده ترین گزینه اصالح طلبان نام برد.
 بازم تکرار می کنیم

جواد امام مش��اور رئیس دولت اصالح��ات و مدیرعامل بنیاد باران در 
مصاحبه ای مطبوعاتی با خبرنگار برنا ضمن بیان ادامه مسیر »تکرار می کنم« 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده مدعی شد هرچه به انتخابات نزدیک 

می شویم  نگرانی  اصولگرایان  از خاتمی بیشتر می شود.
 شرایط جنگی نیست

خبر آنالین به نقل از سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز و در 
نقد حضور نظامیان در کارزار 14۰۰نوشت: امام )ره( با توجه به شرایط خاص 
دوران خود توصیه های داش��ته اند که ازجمله  آن ها »عدم حضور نظامیان 
در سیاس��ت است« بود اما االن که درگیر جنگ نیستیم و درگیر مسائل 
اقتصادی و کرونا هستیم، باید بنشینیم و فکر کنیم می توانیم نسبت به حضور 

نظامیان در عرصه های سیاسی تجدیدنظر کنیم یا نه؟ 
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زندگی ماش��ینی ، 
آپارتمان نشینی ، تغذیه 
نامناسب و کم تحرکی 
تهدید ج��دی جامعه 

امروزی ما است.
یک تحقیق و بررسی کلی  گویای این نکته 
اساسی است که در پنج سال گذشته،الگوی غلط تغذیه ،سکون خانوادگی 
و اشاعه بازیهای رایانه ای و در دسترس بودن  تلفن های همراه برای اقشار 
خردسال و نوجوان،سیر صعودی داشته و مجموعه این عوامل به جد سالمت 

آینده سازان کشور را  تهدید می کند.
متاسفانه  ش��یوع ویروس کرونا و قرنطینگی خانوادگی در آپارتمان ها و 
خانه های کوچک هم مزید بر علت شده تا این کم تحرکی به عادت مبدل شود.

بر اساس آمار منتشره 37 درصد هزینه های خانواده های دارای افراد چاق 
بیشتر است.17 درصد بیماریهای قلبی را افراد چاق تشکیل می دهند.ده 

درصداز خردساالن زیر ده سال اضافه وزن دارند.
به این آمار تاسف بار باید تعداد خردساالنی که از عینک استفاده می کنند 
را هم اضافه کنیم که 14 درصد این قشر را تشکیل می دهد.برخی دیگر جثه 

کوچک  و نحیف دارند و از  نداشتن تناسب اندام رنج می برند و...
این آمار و اطالعات نگران کننده را باید جدی گرفت و آن را  تهدید بزرگ  

جامعه  قلمداد کرد.
چندی پیش مصاحبه مدیر کل و مسئوالن ورزش و تربیت بدنی وزارت 
آم��وزش و پرورش را دی��دم که طی آن از اجرای ط��رح Bmi در مدارس 
گفته ش��ده بود.در این طرح که تا پایان سال  اجرایی خواهد شد شاخص 

توده بدنی،بر اساس نسبت قد و وزن با چربی های بدن محاسبه می شود و 
اطالعات جامعی از وضعیت جسمانی دانش آموزان بدست می آید و..

اگ��ر چه اجرای این ایده و طرح در وزارت آموزش و پرورش را مناس��ب 
تلقی می کنیم،اما برای به تحرک واداش��تن جامعه به فعالیت جسمانی و 
ورزش روزانه باید تمام نهادها و سازمانها وارد عمل شوند.باید سه محور )منزل 
،مدرسه و محله( را فعال کرد. این کار  به تنهایی ازعهده آموزش و پرورش 
برنمی آید.باید نقش خانواده و اولیا را در اولویت قرار داد و از رسانه ها به ویژه 
سیما کمک  گرفت.این روزها در پارکها و اماکن گردشگری  افراد کهن سال 
و س��الخورده را می بینیم که  به امر ورزش صبحگاهی و فعالیتهای بدنی 
مشغول هستند. آنها به لزوم حفظ سالمت خود پی برده و به تحرک و ورزش 
و پیاده روی  و دوچرخه سواری روی آورده اند،حال آنکه فرزندانشان با شب 
بیداری و خواب طوالنی تا ظهر عادت کرده اند.این رویه غلط و عادت کردن 
به این س��بک زندگی را باید اصالح کرد.الزم است با یک حرکت انقالبی و 
دسته جمعی به مقابله با این پدیده برخیزیم و پس از رهایی از این ویروس 

منحوس،برای واداشتن خردساالن به امر ورزش تالش بی وقفه داشته باشیم.

کم تحرکی و چاقی نوجوانان 
را تهدید می کند

احمد رضا میرزا ییان

عضو کار گروه ورزش حزب 
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تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعّهدات برجامی، تصمیم درس��تی اس��ت؛ کامالً تصمیم 
منطقی و ُعقالیی و قابل قبولی است. وقتی طرِف مقابل، تقریباً به هیچ کدام از تعّهدات خودش 
در برجام عمل نمی کند، معنی ندارد که جمهوری اسالمی به همه ی تعّهدات خودش در برجام 
عمل کند؛ لذا از مّدتی پیش تدریجاً بعضی از تعّهدات را لغو کردند، اخیراً هم تعّهدات دیگری را کنار 
گذاشتند. و البّته اگر چنانچه آنها به تعّهداتشان برگردند، ما هم به تعّهداتمان برمی گردیم؛ بنده از اّول 
هم همین را گفتم. از اّولی که برجام مطرح شد، بنده گفتم که تعّهد در مقابل تعّهد؛ متناظر، کار آنها در 
مقابل کار ما؛ هر کاری که ما بنا است بکنیم، باید طرف مقابل هم متناظر با آن کار را بکند؛ خب این اّول 

کار انجام نگرفت، حاال بایستی انجام بگیرد.                                                     
  امام خامنه ای 99/1۰/13
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سید مصطفی میرسلیم مطرح کرد:
شرط موفقیت دستگاه قضایی برای مقابله با آلودگی هوا

نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س ب��ا  ارائه 
راهکارهایی برای مقابله با 
آلودگی هوای تهران گفت: 
دستگاه قضایی برای ورود 
به این موضوع بسیار مهم 
در احقاق حقوق عمومی 
نیازمند مش��ورت گرفتن 
از متخصصان فنی اس��ت 
انح��راف  باع��ث  وگرن��ه 

می شود.
سید مصطفی میرسلیم در گفت وگو با خبرنگار 
سیاس��ی ایرنا درباره ارزیابی اش از ورود دس��تگاه 
قضای��ی ب��رای دف��اع از حقوق عموم��ی در مورد 
آلودگی هوا گف��ت: اقدام قوه قضائی��ه در دفاع از 
حقوق عامل مردم بس��یار مهم و ارزشمند است و 
تاکنون متأس��فانه در کش��ور ما به موضوع حقوق 
عمومی کمتر توجه شده است و چند ماهی است 
که مسووالن ارش��د قضایی آن را جدی گرفته اند 
و این تدبیر ان ش��اء اهلل نتایج با برکتی برای مردم 

خواهد داشت.
وی با اشاره به ماهیت تخصصی آلودگی هوا گفت: 
قوه قضاییه زمانی در این زمینه موفق خواهد شد که 
از افراد متخصص مشورت بگیرد چرا که این موضوع 
دارای ابعاد گس��ترده ای است که بی توجهی به آنها 

ممکن  است ما را از مسیر اصلی منحرف کند.
میرسلیم با اش��اره به وقوع پدیده وارونگی هوا 
در فصل زمستان خاطرنش��ان کرد: وارونگی مانع 
آن می شود که آالینده ها بتوانند از سقف وارونگی 
فراتر رفته و دفع شوند که این امر منجر به افزایش 

غلظت  آالینده ها می شود.
نماینده م��ردم تهران در مجل��س اضافه کرد: 
بلندمرتبه س��ازی به ویژه در منطقة 22 و مناطق 
یک و س��ه  که  در مناطق کوهپایه قرارگرفته اند، 

باعث تش��دید این حالت یعنی کند شدن جریان 
غربی- شرقی مالیم هوا و نیز جریان نسیم کوهپایه 

– دشت می شود.
وی تاکید کرد: برخ��ی از این عوامل در اختیار 
ما نیس��ت مانند جغرافی��ا و آب و هوا ولی برخی 
از عوام��ل دیگر نظیر س��اخت و س��ازها و ضوابط 
شهرسازی در اختیار ماست.  متأسفانه در سال های 
اخیر شهرداری برای کس��ب درآمد این ضوابط را 
مراعات نکرده و ش��ورای شهر نیز وظیفة نظارتی 
خود را درست انجام نداده و اینها وضع تهران را به 

صورت بغرنج در آورده است.
میرس��لیم تصریح کرد: فض��ای تهران ظرفیت 
تحمل عواقب این نوع س��اخت و سازها و افزایش 

تراکم و عدم ساماندهی کوهپایه را ندارد.
نماینده م��ردم تهران همچنی��ن در خصوص 
راهکاره��ای بلند مدت مقابله با وضعیت آالینده ها 
گفت: در این زمینه باید رس��یدگی به تخلف هایی 
که در شهرس��ازی و صدور پروانه خارج از ضابطه 
از طرف ش��هرداری ها انجام گرفته با سوء استفاده 
از اختیارات کمیسیون ماده 5 و جلوگیری از ادامه 
ساخت و س��از و تراکم جمعیت در تهران مگر در 

اصالح بافت فرسوده، در دستور کار قرار گیرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه مجموعه ای��ن کارها اگر با 
مدیریت هوشمندانه انجام گیرد، در مدت 1۰ سال 
مشکل آلودگی را حل می کند، گفت: این نکته ای 
بود که به رییس دولت هفتم کتبا تقدیم و تأکید 
کردم که با سخنرانی نمی توان آلودگی هوای تهران 
و کالنشهرها را برطرف کرد، عملکرد درست علمی 

و فنی و توأم با پشتکار نیاز دارد.
میر س��لیم بار دیگ��ر تاکید کرد که دس��تگاه 
قضای��ی برای ورود به این موضوع بس��یار مهم در 
احقاق حقوق عمومی نیازمند مش��ورت گرفتن از 
متخصصان فنی است وگرنه باعث انحراف می شود.

در سفر یک روزه دبیرکل حزب موتلفه اسالمی به قم 
صورت گرفت؛

تشکر از آیت اهلل العظمی علوی
 و ارائه گزارش فعالیت های 
انتخاباتی موتلفه به آیت اهلل 

حسینی بوشهری
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در 
سفر به قم با حضرت آیت اهلل العظمی 

علوی گرگانی دیدار کرد.
دکتر بادامچیان در این دیدار از پیام 
اثرگذار ایش��ان به س��ومین کنفرانس 
احزاب حامی مقاومت که هفته گذشته 
ب��ه میزبانی ح��زب موتلفه اس��المی 
برگزار ش��د، تش��کر کرد و گزارشی از 
برگزاری ای��ن کنفرانس و نیز فعالیت 
های حزب موتلفه اسالمی بیان کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی 
نیز ضمن تقدیر از اقدام حزب موتلفه 
اسالمی در برگزاری کنفرانس احزاب 
حامی مقاوم��ت، رهنمودهای��ی ارائه 
دادند.دبیرکل حزب موتلفه اس��المی 
همچنین با حضور در جامعه مدرسین 
ح��وزه علمیه قم با حض��رت آیت اهلل 
حس��ینی بوش��هری ریی��س جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه قم دیدار کرد.

دکتر اس��داهلل بادامچیان در این دیدار 
ضمن تبریک انتخاب آیت اهلل حسینی 
بوش��هری به عن��وان ریی��س جامعه 
مدرس��ین و تس��لیت درگذشت آیت 
اهلل ی��زدی و آی��ت اهلل مصباح یزدی، 
گزارشی از فعالیت های حزب موتلفه 
اس��المی و برنامه های انتخاباتی این 

حزب ارائه کرد.
آیت اهلل حس��ینی بوشهری در این 
دیدار ضم��ن تاکید بر اهمیت وحدت 
همه نیروها، با اشاره به نقش تاثیرگذار 
حزب موتلفه اس��المی، رهنمودهایی 
بی��ان داش��ت.در این دی��دار حجت 
االسالم والمسلمین ذاکری قائم مقام 
دبیر حزب موتلفه اس��المی اس��تان 
ق��م نیز حضور داش��ت.دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی در س��فر یک روزه به 
قم همچنین در منزل آیت اهلل یزدی 
و آیت اهلل مصباح یزدی حضور یافت.

دکتر بادامچیان ضمن تقدیر از خدمات 
و س��وابق آن بزرگواران از طرف حزب 
موتلفه اسالمی، پیش��نهاداتی را برای 
استمرار فعالیتهای آن فقهای جامع و 
نیز حفظ آثار آنان به فرزندانشان ارائه 

داد.


