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نشریه خبری، تحلیلی  ـ  سـیاسی، اجتـماعی، فرهنـگی
سال چهاردهم                      شماره سیصد و سی و چهار
   جمعه 12 آبان )8( 1396                              300 تومان

  تعجیل فرج,شادی روح امام)ره( و شهدا و سالمتی رهبر سه صلوات            

ولخرجی از کیسه بیت المال!
 موض�وع تبعیض و رانت خ�واری که بعد از رحلت 
پیامبر)ص( در میان خ�واص رونق گرفته بود، بعد از 

حدود بیست سال به اوج خود رسید.
مثال بعد از آن که مسلمانان )آفریقیه( یعنی تونس و 
مغ�رب را فتح کردند و غنایم را بین مردم و نظامیان 
تقس�یم نمودند، طبق قانون خم�س غنایم را نیز به 

مدینه فرستادند. 
خم�س ای�ن غنای�م ارزش بس�یار زیادی داش�ت و 
هنگامی که به مدینه رس�ید، »مروان بن حکم« نزد 
خلیفه رفت و گفت: هم�ه اش را به پانصدهزار درهم 

می خرم!
خلیف�ه نیز بالفاصله دس�تور داد ت�ا کل غنایم را به 
او فروختند! ب�ا آن که پانصده�زار درهم، پول کمی 
نب�ود؛ ولی آن اموال، بس�یار بیش از این مبلغ ارزش 
داش�ت و لذا مس�لمانان ب�ا ناراحتی، نس�بت به این 
تبعیض اعت�راض کردند. خلیفه نیز در پاس�خ گفت: 

این )مروان(َرِحم )خویش�اوند(من است؛ من »صله ی 
َرِحم« می کنم و چون وضع زندگیش هم خوب نیست، 

می خواهم به او کمک کنم! 
و همین موضوع، یکی از اصلی ترین موارد اعتراض و 
ش�ورش مردم علیه خلیفه شد و اتفاقا همین مروان، 

جزو اولین خائنین به خلیفه بود.

  در مقط�ع کنون�ی نی�ز، برخ�ی مس�ئوالن ب�ا 
توجیهاتی نظیر: ژن برتر و کمک به اقوام و نزدیکان، 
برادران و اقوام و نورچش�می های خود را بر مناصب 
و بی�ت المال حاکم کرده و هنگام�ی که قوه قضائیه، 
قصد برخورد و کوتاه نمودن دس�ت آنان را دارد، آن 

را سیاسی می خوانند و جنجال براه می اندازند.

اربعـین، فریاد ظلم شکن
 عاش�ورا تا اربعین، نقطه اوج عشق حسینی 
اس�ت و در ای�ن چه�ل روز، حس�ین)ع( تنها 
س�خن محافل اس�ت تا در طول عمر انس�ان، 

بهانه بیداری و ظلم ستیزی باشد.
عاش�ورا و اربعین، نقطه ابتدا و انتهای عشق 
نیس�ت؛ بلک�ه چل�ه عارفانه ی تش�یع س�رخ              

علوی است.
عاش�ورا، زمانه خون و ایثار اس�ت و اربعین، 

بهانه تبلیغ و پیمان.
 عاش�ورا، خروش خون حس�ین)ع( است و 

اربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است. 
 در عاشورا، حسین)ع( با تاریْخ سخن گفت 
و در اربعی�ن، تاری�خ پ�ای درس حس�ین)ع( 

نشست.
 اربعی�ن ی�ک واژه نیس�ت؛ کتاب�ی قطور و 
پرماجراست. کتابی که گذر زمان و حادثه های 
زمی�ن، هرگز نمی تواند نوش�ته های آن را محو 

کند و البته کهنگی در آن راه ندارد.
 اربعین، هنرنام�ه مصّور آرمان گرایی و حق 

یاوری است. 
و  صداق�ت،  و  عدال�ت  ص�دای  اربعی�ن،   
ش�اخه های درخت آزادگی اس�ت ک�ه از خاک 
کربال رویی�ده و تا ژرف�ای روزه�ا و روزگاران 

ریشه دوانیده است.
 اربعی�ن، جویب�ار همیش�ه جاری و س�رخ 
تاریخ، و جوشش چش�مه های خون خداوند از 

چهار سوی عالَم است. 
 س�الم بر حس�ین)ع( و س�الم ب�ر اربعین و 

سالم بر راهیان اربعین...

بر اساس فتوای مراجع معظم، رعایت حرمت اسماء متبرکه چاپ شده بر عهده ی گیرنده است. با توجه به احکام نماز، خواهشمند است از مطالعه ی نشریه در حین خطبه های نماز جمعه پرهیز فرمایید.    

 قریب چهار دهه از عمر انقاب اسلامی می گذرد اما از  روحانی:دیوانه ها با امریکا مذاکره می کنند
چندین سلال قبل از وقوع انقاب، تیزبینی و هوشمندی بی 
نظیر حضرت امام خمینی)ره( خطر آمریکا را بعنوان دشمن 
درجه ی اول ملت ایران، تشلخیص داده و در سخنرانی ها و 
اطاعیه های آن بزرگوار، همواره به مردم گوشزد می نمود.

  و امتداد همین تیزبینی بود که در کمتر از یکسلال بعد 
از پیروزی انقاب، جمعی از دانشلجویان و مردم انقابی، با 
تسلخیر النه ی جاسوسلی آمریلکا و بیرون رانلدن بقایای 
آمریکائیهلا از کشلور، به تعبیر املام راحل»انقاب دوم« را 

آفریدند.
 اما از همان 13 ابان 58، سلرو صلدا و نق زدنهای برخی 
آمریکابلاوران و غلرب پرسلتان در ایلران رونلق گرفت و 
هملواره چله در طول دوران دفاع مقدس و سلالهای پس از 
آن، با شعار»عقانیت و تنش زدایی و...« رمز موفقیت ایران 

را در ارتباط با آمریکا معرفی می کردند.

 اوج دوران تبلیغات این جماعت، در آسلتانه ی تشلکیل 
دوللت یازدهم شلکل گرفت و بعدها و بعد از قریب 4 سلال 
مذاکلره و گفتگو و قدم زدن و لبخند بلا نمایندگان کدخدا، 
قلراردادی با عنوان)برجام( را امضلاء و با لقب»فتح الفتوح« 
بله ملت ایلران تحمیل کردنلد و در ذیل آن، دسلتاوردهای 
هسلته ای و علمی و... را بر باد دادند و       وعده ی نسلیه ی 
رفع تحریم ها را بعنوان پیروزی بزرگ و دسلتاورد »تدبیر و 
امیلد« بله ملت اعلام کردنلد و هر منتقلد دلسلوزی را با 

برچسب و ناسزا مورد حمله واهانت و اتهام قرار دادند.
 املا دیری نپایید که هشلدارهای خمینی کبیر)ره( که از 
قریلب نیم قرن پیلش در گوش مللت نهادینه شلده بود و 
تذکرات مکلرر امام خامنه ای که خوشلبین نبودن خود به 
این مذاکرات را بیان ملی فرمود، با نقض پیمان آمریکائیها، 
درخشلش تازه ای یافت و بار دیگر تئوری اعتماد به آمریکا 

را باطل ساخت.
 البته این بار کدخداپرسلتان، تمام آبرو و عزت و اقتصاد 

و دسلتاوردهای علمی و فرصت 4 سلاله ی طایی کشلور را 
برای این اشلتباه خلود هزینه کلرده بودنلد و نهایتا جناب 
رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود، اظهار داشتند »امروز 
آمریکایی ها به بعضی از کشلورهای شرق آسیا پیغام مذاکره 
می دهنلد که با ما مذاکره کن ؛ مگر دیوانه شلدند که با شلما 
مذاکره کنند« و آب سلردی را بر سلر همه ی کسانی ریخت 
کله در بیش از 4 سلال گذشلته، امیلد به تدبیلر این دولت 

داشتند!
 اکنون همان کسلی کله در تمام این مدت، دلسلوزان و 
کارشناسلان را بله باد انتقاد و اسلتهزاء می گرفلت و تمام 
ظرفیت های کشلور را در گرو این باور خود گذاشلت، رسما 
اعتماد کنندگان به آمریکا را »دیوانه« خطاب نموده اسلت، 
املا ظاهرا قصد دارد این بار تجربه ی تلخ فرصت سلوزی 4 
سلال گذشلته را با اروپائیها تکرار کند و هشدار رهبر عزیز 
انقاب و دلسلوزان برای لزوم اتکاء به توان و نیروی داخلی 

را نادیده بگیرد.
 بر اسلاس برخی اخبار پیدا و پنهلان، بعضی از حامیان و 
مسئوالن سیاسلت خارجی در حال تئوری پردازی و زمینه 
سازی برای انجام گفتگو با اروپائیها بر سر تاسیسات نظامی 
و محدودیلت هلای منطقه ای هسلتند و بر اسلاس ادعای 
معلاون وزیر خارجه، در حال »گپ زدن« بر سلر موضوعات 

موشکی ایران نیز هستند!
 در چنیلن وضعیتی حتملا در پایان کار ایلن دولت، باید 
منتظر حراج بقیه ی دستاوردها در پای اروپائیها و بدعهدی 
آنلان و نهایتا دیوانله خواندن مذاکره کنندگان باشلیم و با 
چند ژسلت ظاهرا انقابی از سلوی آقایلان مدعی تدبیر، از 
تقصیلرات آنها گذشلته و اداره ی امور را بله دولتی دیگر با 

شعاری جدید بسپاریم و باز هم تجربه ای و خسارتی و...
 سلخن بر سلر آن اسلت که چلرا از تجارب گرانسلنگ 
انقلاب و تاریخ که با صدمات و زحمات و تقدیم شلهداء به 
دسلت ما رسیده عبرت نگرفتند و چر ابه هشدارهای امام و 

مقتدای امت را گوش فرا ندادند ؟
واقعلا این ملت تا کی باید تاوان لجاجت و بی تدبیری برخی 

مسئوالن را بپردازد؟
 بیلاد بیاوریم تجربه ی عینی همیلن روزها را که تئوری 
مقاومت با سلحشلوری وتدبیرسلردار سللیمانی، در عرض 
چند روز، غائله و فتنه ی کردسلتان عراق را در هم پیچید و 
تئلوری لبخند و سلازش، پس از 4 سلال، مذاکلره کننده با 

امریکا را دیوانه خواند!
 پیلام بزرگ 13 آبلان و اربعین که ایام آن امسلال با هم 
تاقی یافته اسلت آن اسلت که رمز موفقیت و پیروزی یک 
املت، قاطعیت و ایسلتادگی و صبلر و اسلتقامت در مقابل 
دشمنان اسلت وگرنه هر ملتی به دشمن خود اعتماد کرد و 
سلرخود را در مقابلل آنان خم نمود، جز »خسلارت محض« 

چیزی به دست نیاورد.

 آیا رسانه ملی باید سکوت کند؟!
  بر اس�اس خبری که معاون امور استان های 
صداوس�یما اع�ام ک�رده اس�ت، اخی�را علی 
عس�کری رئیس سازمان صدا و س�یما به تمام 
بخشها و شبکه ها و اس�تان ها اعام کرده که: 
)هرگون�ه س�یاه نمایی و مچ گی�ری از دولت در 

رسانه ملی ممنوع است(.
 ای�ن  دس�تور گرچ�ه در ظاه�ر، موضوع�ی 
صحیح و حق به جانب است، اما برای رسانه ای 
که بعضا با فش�ار دول�ت برخ�ی از برنامه های 
انتق�ادی خ�ود را تعطی�ل نم�وده و در م�ورد 
بزرگتری�ن خطاه�ای دول�ت همچ�ون برجام و 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه،روشنگری 
الزم را ننم�وده و حت�ی بعضا برنام�ه هایی در 
توجی�ه و تقدی�ر از ای�ن رون�د را س�اخته و به  
مخاطب�ان ارائ�ه می ده�د، نش�انگر وضعیتی 
خطرن�اک و مغایر با رس�الت مقدس رس�انه ی 

ملی است.
 خوب اس�ت آق�ای علی عس�کری گرای�ش های   

دولتی خویش را که در حال نمایان ش�دن است، کنار 
گذاش�ته ومتن حک�م رهبر معظم انق�اب و مطالبات 
ایش�ان از سازمان متبوع خود را مرور کند تا بداند که 
مه�م ترین رس�الت ای�ن نه�اد، بی�ان حقای�ق، نقد 
منصفان�ه، مطالب�ه ی منطقی از مس�ئوالن و انگیزش 
روحی�ه ی انقابی و ترویج ارزش�های انقاب در میان 
مردم اس�ت، نه صدور دستور برای سکوت و فرافکنی 

و تمجید بی مبنا از دولتی ها.

 امیدواری�م فش�ار دولت و کمب�ود بودجه و 
گرایش های آقای علی عسکری، صدا و سیمای 
جمهوری اس�امی را از رس�الت و جایگاه رفیع 

خود، تنزل ندهد.

 مظلومیت روحانیت بیدار
  ط�ی هفته ه�ای گذش�ته، چن�د حمله ی 
ناجوانمردان�ه ی اراذل و اوب�اش ب�ه برخ�ی از 
روحانیون در تهران و شیراز، موجب شهادت و 
زخمی ش�دن آنان گردی�د. در این زمینه چند 

نکته قابل توجه است:
 1- مته�م اصلی این جنایت ها، رس�انه ها و 
جریانهایی هستند که با پخش شایعات و ایجاد 
بدبینی نس�بت به این قشر مظلوم، بذر کینه را 
در میان ع�ده ای نادان کاش�ته و موجب بروز 

زمینه چنین فجایعی می شوند.
2- وظیف�ه ی آح�اد مومنین و رس�انه های 
دلس�وز اس�ت که ب�ا ارائ�ه ی مس�تنداتی از 
واقعی�ات زندگ�ی س�اده ی روحانی�ون و بیان 
خدم�ات ب�ی نظی�ر این قش�ر در زمین�ه های 
فرهنگ�ی و اجتماع�ی و محرومی�ت زدای�ی و 
علمی و معرفتی ، در مقابل تبلیغات دش�منان 

بایستند.
3- بر اس�اس آمار، اکث�ر روحانیون و طالب 
در کش�ور، با کمترین امکانات زندگی،از لحاظ 
اقتصادی در فش�ار و مش�کالت جدی بسر می 
برند و باز هم بر اس�اس آم�ار، در دوران دفاع 
مقدس، بیش�ترین شهید به نسبت جمعیت، از 

این قشر مظلوم بوده است.
4- تخلفات برخی دولتیها در ایجاد بدبینی 
میان برخی مردم و انگی�زش افراد نادان علیه 
روحانیت، تاثیر مهمی داشته است. دامن زدن 
به بحران بیکاری و موسسات مالی و حقوقهای 
نجوم�ی و س�کونت برخی از س�ران دولت در 
من�ازل میلی�اردی، نوعی ش�راکت در جنایت 
علیه روحانیون و طالب مظلوم و هتک حیثیت 

آنان است.
 5- بجاس�ت تا روحانیت معظم که همیش�ه 
در صحن�ه های خطیر در وس�ط میدان حضور 
داش�ته ان�د، ب�ا تش�کیل جمعیت یا پویش�ی 
گس�ترده، به روشنگری و دفاع از لباس رسول 
اهلل)ص( و افش�ای عناصری بپردازند که با سوء 
اس�تفاده از این لباس مقدس، مش�غول تامین 

دنیای خود هستند.

6- و دس�ت آخ�ر اینک�ه: تاریخ پرف�راز و 
نش�یب روحانی�ت اثب�ات کرده که این قش�ر، 
هم�واره در اوج مظلومی�ت، ان�واع تهمت ها و 
فش�ارها و ش�هادت ه�ا را با جان�م و دل برای 
آبی�اری مکت�ب س�رخ تش�یع، پذیرا ب�وده و 
هس�تند ، اما ف�ردای قیام�ت، همین ش�هدا، 
گریب�ان خیان�ت کنن�دگان ب�ه امان�ت ملت و 
تحریفگ�ران انق�الب را خواهد گرف�ت؛ همان 
جریانهایی که برای حاش�یه امنیت مفس�دان 
سیاس�ی و اقتصادی و فرهنگ�ی گریبان چاک 
می کنند و برای تعلیق فالن کنس�رت و  پخش 
نش�دن آواز فالن مطرب پالوده خور با بهائیت 
اش�ک مات�م م�ی ریزن�د، ام�ا برای ش�هادت 

مظلومانه ی این عزیزان، یک آخ نگفتند...
    وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

دیوانه ها با امریکا مذاکره می کنند

d:قال موالنا جعفربن محمد الصادق   علیه السالم
ِم  الم اَْربَِعیَن َصباحاً بِالدَّ �ماَء بََکْت َعلی الُْحَسیِن َعَلیِه السَّ یا ُزراَرة! إِنَّ السَّ
ْمَس بََکْت اَْربَِعیَن َصباحًا  واِء َو إًِنّ الشَّ َو إِنَّ الَأْْرَض بََکْت أْربَعیَن َصباحاً بِالسَّ

بِالُْکُسوِف َو الَْحْمَرَة... َو إِنَّ الَْمالئَکَة بََکْت اَْربَِعیَن َصباحاً َعَلی الُْحَسیِن)ع(.
  ای زراره، آس�مان چهل روز بر حس�ین)ع( خ�ون گریه کرد و زمین  
چهل روز برای عزای آن حضرت گریس�ت به تیره و تار شدن و خورشید  
با کس�وف و س�رخی خ�ود چه�ل روز گریس�ت... و مالئکه اله�ی برای                       

آن حضرت چهل روز گریستند .                     )مستدرک الوسائل/ج10/ص314(

 ِ �ُكُم النهَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللهَّ هَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسهَّ َوَل تَْرَكُن�وا إِلَى ال
ِمْن أَْولَِياَء ثُمهَّ َل تُْنَصُروَن. 

 و )ش�ما مؤمنان( هرگز نبايد با ظالمان همدس�ت و دوس�ت و به آنها 
دلگ�رم باش�يد و گرنه آت�ش )كيفر آنان( در ش�ما هم خواه�د گرفت و                          
در آن حال جز خدا هيچ دوس�تى نخواهيد داش�ت و هرگز كس�ى ياری               

شما نخواهد كرد.                                                                             )سوره هود - آیه 113(
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آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 
 ش�ما می بینید ك�ه االن مركز 
فس�اد امریكا را جوانه�ا رفته اند 
گرفته ان�د و امریكاییهایی هم كه 
در آنجا بودن�د گرفتند و آن النه 
فساد را به دست آوردند و امریكا 
هم هیچ غلطی نمی تواند بكند و 
جوانها مطمئن باش�ند كه آمریكا 

هیچ غلطی نمی تواند بكند، 
اگ�ر  اینك�ه  صحب�ت  بیخ�ود 
امری�كا  مگ�ر  نظام�ی،  دخال�ت 
می توان�د دخالت نظام�ی در این 
برای�ش  ام�كان  مملكت بكن�د؟ 
ندارد، تمام دنیا توجهش�ان االن 
به اینجاست. مگر امریكا می تواند 
مقابل همه دنیا بایستد و دخالت 
نظامی بكند؟ غلط می كند دخالت 
نترسانید.  نترسید،  بكند.  نظامی 

همی�ن تعبی�ری ك�ه جوانهای ما 
از روی ب�از احساس�ات جوان�ی 
كردن�د كه اگ�ر چنانچ�ه امریكا 
بكند  نظام�ی  دخال�ت  بخواه�د 
ما چ�ه خواهی�م كرد. اص�ا این 
اگرش را هم نباید بگویند. امریكا 
عاج�ز از این اس�ت ك�ه دخالت 
نظام�ی در اینج�ا بكن�د، ...اگ�ر 
آنها می توانس�تند دخالت نظامی 
بكنند، شاه را نگه می داشتند. با 

تمام قدرتشان...
 دش�من اصلی اس�ام و قرآن 
كریم و پیامبر عظیم الش�أن)ص( 
ابرقدرت ه�ا، خصوص�ًا آمریكا و 

ولیدة فاسدش اسرائیل است.
مس�ائل               هم�ه  رأس  در   
اس�امی م�ا، قضی�ه مواجه�ه با 

آمریكاست.

از خاطرات سردار کوثری:
 اواخر اس�فند س�ال 62 در عملیات خیبر، 
وقت�ی ک�ه رزمندگان اس�ام در رس�یدن 
ب�ه اهداف خ�ود ناکام ماندن�د و دژ طائیه 
س�قوط نک�رد و حتی ی�گان زرهی س�پاه 
اسام نتوانس�ت به این دژ نفوذ کند؛ حاج 
حسن تهرانی مقدم با اطمینان خاطر گفت 
که می تواند موش�کی درس�ت کند و دژ را 
بزن�د. م�ا متعجب بودیم ک�ه او چگونه می 
خواه�د با این امکاناتی که داریم این کار را 
انجام بدهد. اما ش�هید تهرانی مقدم رفت 
و با وس�ایلی ک�ه آن جا در دس�ترس بود، 
موش�ک خاصی را بر روی وانت تعبیه کرد 
و با ت�اش مجدانه خویش دنب�ال زدن دژ 
طائیه بود،..؛ ایشان هیچ وقت و تحت هیچ 

شرایطی تسلیم نشد و خود را نباخت.

 ولی امر مسلمین و مرجـع جهان  تشـیع،  
 امام  خامنه ای)مدظله(:

 س�وال: اگ�ر يک�ی از اقوام انس�ان 
مب�ادرت ب�ه ارت�کاب معصي�ت کند و 
نس�بت به آن الاُبالی باش�د، تکليف ما 

نسبت به رابطه با او چيست؟
جواب: اگر احتمال بدهيد که ترک    
معاشرت با او موقتًا موجب خودداری او 
از ارتکاب معصيت می ش�ود، به عنوان 
امر به مع�روف و   نه�ی از منکر واجب 
اس�ت، و در غير اين صورت، قطع رحم 

جايز نيست. 2

حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه :

30 صفر سالروز شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( بر همه ی شیعیان جهان تسلیت باد 13 آبان، سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا و انقالب دوم و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد.

 رهبر معظم انقالب اسالمی،  طی حکمی  آقای حسین 
فدایی را به  عنوان مس�ئول دفتر بازرس�ی خود منصوب 
نمودند.فدای�ی از مب�ارزان قب�ل از انق�الب ب�وده و در 
جایگاههایی همچون: نماین�ده مردم تهران در دوره های 
هفت�م و هش�تم مجلس ش�ورای اس�المی، نائ�ب رئیس 
کمیس�یون اصل 90 مجل�س، فرمانده س�تاد فوریت های 
جن�گ تحمیلی و... مش�غول خدمت بوده اس�ت. چندی 
قبل اکبر ناطق نوری از بازرس�ی دفتر رهبر معظم انقالب 

کناره گیری کرده بود.
 آیت اهلل نوری همدانی اظهار داش�ت : برخی معتقدند 
دی�ن اس�الم همان نم�از و روزه اس�ت و نبای�د کاری به 
سوریه و عراق داشته باشیم، اینها همان خوارج هستند.

 آی�ت اهلل ج�وادی آمل�ی در دیدار جمع�ی از اعضای 
پنجمین دوره ش�ورای اس�المی ش�هر قم اظهار داشت: 
دس�ت درازی ب�ه بیت المال، اولین کاری ک�ه می کند این 
اس�ت که باعث آبروبری انسان می شود، و ما باید آبروی 
خودم�ان را حف�ظ کنی�م، چیزی را ک�ه نمی دانی�م وارد 
نش�ویم و به اندازه کار و قدرت و عُرضه مان وارد ش�ویم. 
فقر، مس�أله دردناکی اس�ت؛ ما به غالب مسؤوالن گفتیم 
اقتصاد اس�المی با س�فارش و موعظه حاصل نمی ش�ود. 
کشوری که مال دارد، ایستاده است چون طبق آیه سوره 
مبارکه نس�اء، مال، عامل قیام یک ملت اس�ت. کسی که 
دس�تش خالی اس�ت، جیبش خالی است این قدرت قیام 
ندارد این س�تون فقراتش شکس�ته است.امس�ال، سال 
تولید و اش�تغال است، اما با وام و سودهای چند درصدی 
که ربا باش�د، نمی شود شهر را آباد و جامعه را اداره کرد.
م�ا درب�اره آمریکا ب�ا اینکه به ای�ن باور رس�یده ایم که 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند اما وقتی بگوید گزینه 
نظام�ی روی می�ز م�ن اس�ت ع�ده ای روی آن حس�اب 
می کنند.ام�ا خداون�د در ق�رآن صریحًا می گوی�د گزینه 
نظام�ی روی میزِ قرآن من اس�ت، بانک های ربوی دارد با 
من می جنگن�د، اما ما باور نکردیم. اینکه روایت نیس�ت 
این صریح آیه قرآن اس�ت. این کش�ور هم�ه چیز دارد و 

بانک ها باید وارد قرض الحسنه بشوند.
 سرلش�کر باقری، رئی�س کل نیروهای مس�لح تاکید 
کرد:م�ا نبای�د مانند دوران هش�ت س�ال دف�اع مقدس 
غافلگیر ش�ویم بلکه بای�د با توجه به عملک�رد و آگاهی 
موج�ود در کش�ور به موق�ع در برابر تهدی�دات، تصمیم 
درس�ت بگیریم.در روزهای جدید آمریکا می گوید دنبال 
براندازی حکومت جمهوری اس�المی است، کسی که این 
ه�دف را دارد لیاقت مذاکره ندارد زیرا با کس�ی می توان 
مذاکره ک�رد که به فک�ر نابودی طرف مقابل نباش�د.اگر 

تحریم ها برگردد خروج ایران از برجام قطعی است.
 آی�ت اهلل یزدی تصریح ک�رد: اعضای فقهای ش�ورای 
نگهب�ان بر اش�کال ش�رعی فعالی�ت منتخب زرتش�تی 
ش�ورای ش�هر یزد به اتف�اق آرا رأی دادند.ای�ن تصمیم 

قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است.
 عل�ی الریجان�ی، در واکنش�ی غیر منطقی ب�ه اقدام 
ش�ورای نگهب�ان در رد صالحی�ت عضو ش�ورای ش�هر 
یزدگف�ت: اجازه اس�تفاده از اصل 4 قانون اساس�ی برای 
تغییر س�ایر اصول وجود ندارد.ش�ورای نگهبان صرفا دو 
زم�ان  ده روز برای اظهارنظر درخصوص مصوبات مجلس 
مهلت دارد. بازگش�ت شورای نگهبان به اظهارنظر درباره 
قوانین مجلس بعد از گذش�ت فرصت تعیین ش�ده باعث 

ایجاد اختالل می شود!! 
 آی�ت اهلل آملی الریجان�ی رئیس قوه قضایی�ه با بیان 
اینک�ه ورود ش�ورای نگهبان ب�ه این موضوع و بررس�ی 
ش�رعی آن از ناحیه فقهای ش�ورای نگهبان نه تنها هیچ 
اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است.
گفت:برخ�ی وظیفه ش�ورای نگهبان را مقص�ور به مدت 
زمان مذکور در اصل 94 قانون اساس�ی و صرفًا در موعد 
قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی 
می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند 
ً 20 س�ال پیش به تصویب رس�یده از  قانون�ی را ک�ه مثال
لح�اظ تطابق با ش�رع مورد بررس�ی مجدد ق�رار دهد و 
اعالم کند که بخش�ی از آن خالف شرع است، در حالیکه 
ً نادرست بوده و حمله  به عقیده اینجانب، این سخن کامال
به ش�ورای نگهبان صحیح نیست.تش�خیص موارد خالف 
ش�رع از س�وی فقه�ای محت�رم ش�ورای نگهب�ان هیچ 

محدودیت زمانی ندارد.
 فره�اد رهب�ر رئی�س دانش�گاه آزاد اعالم ک�رد: هر 
دانش�جوی دختری درخواست بازگش�ت به شهر خود را 

داشته باشد، با آن موافقت می شود.
 پدر ش�هید احمدی روش�ن با بیان اینکه آقایان هرجا 
کم می آورند، از رهبرمعظم انقالب و خون شهدا استفاده 
م�ی کنند گفت: برج�ام را به خون ش�هدا گ�ره نزنید.از 
برجام نافرجام، آبی برای خانواده شهدا و ملت ایران گرم 
نش�ده اس�ت و مطالبات ملت ایران را در طول چهار الی 

پنج س�ال گذشته که از دولت آقای روحانی می گذرد، نه 
تنها جواب نداده بلکه جواب برعکس داشته است.

 نتای�ج یک نظرس�نجی جدید نش�ان می ده�د مردم 
آمری�کا، ک�ره ش�مالی را بزرگتری�ن و ای�ران را کمترین 
تهدی�د علی�ه امنیت کشورش�ان تلقی می کنن�د.در این 
نظرس�نجی ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان کره شمالی و ۲۸ 
درصد داعش را بزرگ ترین تهدیدهای پیش روی آمریکا 
می دانند و روس�یه با ۱۸ درص�د، چین با ۶ درصد و ایران 

با ۲ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
 جانش�ین رئیس س�ازمان اطالعات س�پاه با اشاره به 
اینک�ه  آمریکایی ها هیچ راهی ب�رای مقابله با جمهوری 
اس�المی جز برجام ندارند گفت:توق�ع جنگ از اوباما بود 
ام�ا از ترامپ نیست.س�ردار نج�ات افزود : ای�ن برجام، 
برج�ام یک اس�ت، برجام دو راجع به منطقه، برجام س�ه 
راج�ع به موضوع موش�کی و برج�ام چهار نی�ز راجع به 
حقوق بشر است.در زمان امضای برجام گفتند مکانیزمی 
تعبیه  ش�ده که ایران از مزایای برجام اس�تفاده نکند و تا 
یک دهه آینده، جمهوری اس�المی خواهیم داشت که در 
همه س�رفصل ها، مقاب�ل ما عقب نش�ینی خواهد کرد.راه 

ایستادن و مبارزه با ترامپ، »کوتاه نیامدن« است.
  مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی روحانی در ایالم 
ک�ه نامه ای ح�اوی توهین به مقدس�ات و اهان�ت به ائمه 
معصومین )ع( و اهانت به س�احت مقدس امام رضا )ع( را 
خوان�ده ب�ود؛ در دادگاه بدوی به ۵ س�ال حبس تعزیری 

محکوم شده است.
 ترام�پ بار دیگر تصری�ح کرد: ب�ه متحدانمان)اروپا( 
گفتم به پ�ول درآوردن در ایران ادامه دهید؛ واش�نگتن 

برای فشار به ایران نیازی به آن ها ندارد.
 حس�ن پالرک رئیس کمیت�ه مش�ارکت های مردمی، 
اس�کان و تغذیه ستاد اربعین گفت:۱۶۰۰ موکب ایرانی در 
ایام اربعین خدمات رسانی خواهند کرد.برنامه ریزی شده 
ت�ا موکب ه�ای ایران�ی از ۵ تا ۲۵ صفر خدم�ات ۲۰ روزه 
داشته باش�ند. وی افزود:طبق پیش بینی ها امسال حدود 
۳ میلیون نفر از کش�ورمان در مراس�م اربعین حس�ینی 

حضور می یابند.
 س�فیر بریتانیا در تهران اذعان داشت: در سطح اروپا 

هیچ بانک بزرگی با ایران کار نمی کند.
 کمیت�ه ام�داد ام�ام خمین�ی)ره( و بنی�اد مس�کن                 
تفاهم نامه ای را برای س�اخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در 

سال جاری برای خانواده های نیازمند امضا کردند.
 مجلس تصویب کرد: اس�م متهمان مفاسد اقتصادی از 

این به بعد معرفی و دادگاه آنها علنی برگزار می شود.
 ش�رکت ژاپن�ی تویوت�ا بابت ف�روش یک خ�ودرو به 
س�فارت ایران در هن�د، از آمریکا عذرخواس�ت!! این در 
حالی اس�ت که این ش�رکت بابت خودروهایش در دست 

داعش هیچگاه عذر نخواسته است!
 طرح مقابله با برنامه موش�کی ایران با ۴۲۳ رأی مثبت و 
تنها ۲ رأی منفی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد.

 ان بی سی نیوز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی 
و ک�رد نوش�ت: چند روز بع�د از اعالم رویک�رد جدید و 
س�ختگیرانه دولت ترامپ علیه ایران، یکی از فرماندهان 
ارش�د نظامی با همراهی شبه نظامیان شیعه مسلح تحت 
حمایتش، نقش مهمی را در تصرف یک ش�هر مهم عراقی 
از کرده�ای تحت حمایت آمریکا ایفا کرد و تصرف ش�هر 
مه�م نفتی کرکوک توس�ط دولت عراق و ش�رکای ش�به 
نظام�ی آن، به معنای تحقی�ر وضربه مهلکی ب�ه آمریکا 

به دست ایران است.
 حی�در مصلح�ی وزیر اس�بق اطالع�ات تاکی�د کرد: 

سروش و کدیور حاصل نفوذ CIA هستند.
 یک�ی از تحلیلگران خبرگزاری رویترز در یادداش�تی 
نوش�ت: هدف س�فر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، ایجاد 
اختالف میان ای�ران و عراق، و متقاعد کردن عربس�تان 
ب�رای پایان دادن به مناقش�ه قطر بوده، ام�ا او در تحقق 

اهدافی که در سرمی پروراند، شکست خورده است.
 ب�ر اس�اس آمار، ف�ارغ التحصی�الن مقطع لیس�انس 
بیشترین سهم را ازجمعیت بیکارکش�وردارند.دارندگان 
م�درک دیپلم وپیش دانش�گاهی نیز بیش�ترین جمعیت 

شاغل کشور را به خوداختصاص داده اند.
 تق�ی دژاکام روزنامه ن�گار نوش�ت: رأی اعتم�اد اخیر 
مجلس به وزیر علوم نش�ان داد، فراکسیون امید)اصالح 
طلبان مجلس( رسمًا در مقابل اتحادیه روحانی، الریجانی 

قافیه را باخته اند. در حقیقت تمام شده است.
 در پی هتاکی یک اس�تاد دانش�گاه آزاد به مقدسات، 
والیتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای این دانشگاه، 
دس�تور داد: لطفًا بدقت تحقیق و در صورت اثبات ماجرا، 
بدون درنگ ایش�ان را از کل س�مت های آموزش�ی خلع 
ک�رده و از آن دانش�گاه اخ�راج نمایید.والیتی قبال اعالم 

کرده بود: استاد ضدانقالب در دانشگاه ازاد جایی ندارد.
 عملیات گودبرداری ساخت راکتور واحد دوم نیروگاه 

اتمی بوشهربا حضور طرفهای روسی، آغاز شد.
 برخ�ی رس�انه ه�ا از تش�کیل پرون�ده قضای�ی برای 
س�یروس ناصری عضو اس�بق تیم هس�ته ای خبر دادند.
گفتنی اس�ت: اخیرا اعالم شد که بغیر از دری اصفهانی، 3 

جاسوس دیگر نیز در تیم هسته ای وجود داشته است.
 پدر گرانقدر س�ردار حاج قاس�م س�لیمانی به رحمت 

حق پیوست.
در  ای«   خامن�ه  ام�ام  سیاس�ی  »اندیش�ه  کت�اب   

پژوهشکده دانشگاه کالیفرنیا منتشر شد. 
 محمد هاشمی رفس�نجانی گفت: از خاتمی باید پرسید 
چرا وقتی به هاش�می توهین می ش�د س�کوت کرد؟رفتار 
تندروه�ای اصالحات نس�بت به هاش�می در تاری�خ ماند.
ردصالحیت هاش�می در پیروزی روحانی موثر بود.روحانی 
بی معرفتی کرد که نامی از آیت اهلل هاشمی نبرد.دستگیری 
برادر جهانگیری بر روی رابطه با روحانی اثر گذاشته است.
اص�الح طلبان ۲۰ درص�د طرفدار دارن�د.وی افزود:احتمال 
حمل�ه نظامی آمری�کا به ای�ران صفر است.مش�کل بزرگ 
آمریکا با ما بر س�ر اسرائیل اس�ت و روسای جمهور آمریکا 

در دشمنی با ایران هیچ فرقی با هم ندارند.

 حجت االسالم موسوی امام جمعه خرمشهر در خطبه 
های نماز جمعه با انتقاد ش�دید از وضعیت خدمات دولتی 
به زائ�ران اربعین عنوان کرد : آی�ا وظیفه نظام جمهوری 
اس�المی این نیس�ت که نباید هزینه از زائ�ر بگیرد و در 
مقاب�ل، برای زائ�ر هزینه کند؟! هر س�اله هزینه گذرنامه 
ب�رای زائر باالتر م�ی رود ! برای رفتن به برخی کش�ورها 
وی�زا الزم نیس�ت ولی ب�رای رفتن ب�ه کربال وی�زا الزم 
اس�ت؟!به اضافه گرفتن پول ویزا و بیمه ، هالل احمر هم 
پول م�ی گیرد؟! هالل احمر داری چکار می کنی؟! هزینه 
پارکین�گ برای هر خ�ودرو آن هم در بیاب�ان که نظارت 
درس�تی هم نس�بت به س�المت خودروها انجام نمیشود 
مبل�غ روزی۵ ه�زار توم�ان گرفته می ش�ود، چ�را برای 

زائران کیسه دوخته اند.
  قرارگاه حمزه سیدالش�هداء)ع(  نیروی زمینی س�پاه 
خب�ر داد: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر رخنه 
یک تیم تروریس�تی وابسته به استکبار جهانی به منطقه 
عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی و به شهادت 
رس�اندن دو تن از مردم بومی ، تیم های عملیاتی قرارگاه 
حمزه سیدالشهداء)ع(  نیروی زمینی سپاه که در منطقه 
حضور داش�تند تروریس�ت ها را تعقیب و ب�ا آنان درگیر 
ش�دند.در این درگیری با انه�دام کامل تیم مذکور، چهار 
تروریس�ت به هالکت رسیده و سالح ، تجهیزات ارتباطی 

و مهمات آنان به دست رزمندگان اسالم افتاد.
 ج�وان 22س�اله ای که تح�ت تأثیر ش�بکه های معاند 
چن�دی پی�ش اقدام ب�ه آتش زدن مس�جد ش�ریف آباد 

سیرجان کرده بود، شناسایی و بازداشت شد 
 معاون وزیر نیرو از ارائه پیش�نهاد افزایش قیمت برق 

به هیات دولت خبر داد.
  ۱۱۵ نماین�ده مجلس طرح س�وال ن�ادر قاضی پور از 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه چرا نس�بت به احیاء و نجات 

دریاچه ارومیه اقدام عملیاتی نکرده اید؟را امضا کردند.
  رییس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان از 
شناس�ایی و انهدام باند مدلینگ در زاهدان و دستگیری 

سه نفر در این رابطه خبر داد.
  با اقدام�ات اطالعاتی اداره کل اطالع�ات کرمان یک 
محمول�ه س�الح و مهم�ات متعلق ب�ه باندهای اش�رار از 
مناطق�ی در خراس�ان جنوبی و سیس�تان و بلوچس�تان 
کش�ف و ضب�ط گردید.کش�فیات ش�امل ۲ قبض�ه کلت 
کم�ری، ۵ قبض�ه کالش، ی�ک قبضه نارنجک ان�داز، یک 
قبض�ه آر.پی.جی به همراه ۶ موش�ک، ی�ک قبضه توپ 
اس.پی.جی ۹، ۵ عدد موش�ک ۱۰۷ میلی متری، ۶۸ عدد 

فشنگ دوشکا و ۴۰ عدد نارنجک بوده است.
  فرمان�ده انتظام�ی سیس�تان و بلوچس�تان اع�الم 
و  سیس�تان  اس�تان  پلی�س  عملیات�ی  کرد:یگان ه�ای 
بلوچس�تان با تالش شبانه روزی و اشراف اطالعاتی موفق 
ب�ه شناس�ایی و دس�تگیری س�رکرده بزرگتری�ن بان�د 
س�ازمان یافته و بین الملل�ی موادمخ�در در جنوب ش�رق 
کشور ش�دند.نامبرده در چندین فقره درگیری مسلحانه 
ب�ا ماموران و به ش�هادت رس�اندن تع�دادی از ماموران 
پلی�س در مراحل مختلف، چندی�ن فقره آدم ربایی منجر 
ب�ه قتل، ترانزیت ده ها تن مواد مخدر و تهیه س�الح های 

سبک و سنگین دخالت داشته است.

 یک مس�ئول رژیم صهیونیس�تی فاش کرد که محمد 
بن س�لمان ولیعهد س�عودی در ماه گذش�ته محرمانه به             

تل آویو سفر کرده است.
 مجلس نماین�دگان آمریکا طرح تش�دید تحریم های 

حزب اهلل لبنان را تصویب کرد.
 چهارمین زن آمریکای�ی نیز بوش پدر، رئیس جمهور 

اسبق امریکا را به انجام آزار جنسی علیه خود در جریان 
برگزاری یک میهمانی خانوادگی متهم کرد.

 روس�یه دو موش�ک ق�اره پیما و چند فروند موش�ک 
بالدار )با بمب افکن های راهبردی( آزمایش کرد.

 ام�ارات عربی متحده از اس�رائیل بابت دس�ت ندادن 
جودوکار اماراتی با حریف اسرائیلی اش عذرخواهی کرد.

 با وجود نسخه پیچی سند2030 برای کشورهای دیگر 
توس�ط آمریکا، نوه های خردس�ال ترامپ در لباس ارتش 
ایاالت متحده در جش�ن هالووین ظاهر ش�د. ظاهرا سند 

2030 هنوز در امریکا اجرا نمی شود!
 پارلم�ان عراق تصوی�ب کرد برافراش�تن پرچم رژیم 
صهیونیس�تی در محاف�ل اجتماع�ی این کش�ور، جرم و 

اقدامی ضد قانون است.
 دولت اقلیم کردس�تان عراق طی بیانی�ه ای با تعلیق 
نتیحه همه پرس�ی، پیشنهاد آتش بس و برقراری مذاکره 

با بغداد را ارائه کرد.
 مس�عود بارزانی پس از اعالم کناره گیری از ریاس�ت 
اقلیم کردس�تان ط�ی نامه ای نوش�ت: انتظار نداش�تیم 
ش�اهد چنین خیانت بزرگی در کرکوک باش�یم. آنچه در 
کرکوک رخ داد، ش�کافی بزرگ ایجاد کرد.در کرکوک، از 

پشت به ما خنجری زهرآلود زده شد!
  بافل طالبانی با انتشار سندی اعالم کرد حمله داعش 
به عراق ب�ا دعوت مس�عود بارزانی و همکاری اس�رائیل 
بوده ت�ا دولت مرکزی عراق تضعی�ف و کردها بر اربیل و 

کرکوک مسلط شوند.
 س�هیل حس�ن، فرمانده  عملیات آزادي س�ازي شهر 
المیادین س�وریه گفت: در انبارهاي تسلیحاتي داعش در 
ش�هر المیادین، س�الح مدرن و جدیدي پیدا شده است . 
ای�ن س�الح، جدیدترین س�الح پیمان ناتو اس�ت که در 

آمریکا، بلژیک و انگلیس ساخته مي شود.
 »س�اندی تایم�ز« با اش�اره به رس�وایی جنس�ی در 
پارلمان اروپا نوش�ت: این جرایم از سوی برخی از اعضای 
بلندپای�ه پارلمان نس�بت به زن�ان جوانی که ب�ه عنوان 
کارمن�د در پارلمان اروپا مش�غول به کار هس�تند، انجام 
گرفته اس�ت.گفته می ش�ود ت�ا کن�ون ۸۷ زن و ۶ مرد، 

قربانی تعرض جنسی اعضای پارلمان اروپا شده اند.

 س�ردار جاللی رئی�س س�ازمان پدافن�د غیرعامل با 
هش�دار نسبت به فروش راحت اطالعاتِ در تلگرام گفت: 
ابزارها نباید در اختیار افرادی در خارج از کش�ور باش�د 
که بتوانن�د بر ما مدیری�ت کنند. این »بای�د« یک »باید 
جدی و ملی« اس�ت، چه یک جریان سیاس�ی خوش�ش 
بیاید و چه یک جریان سیاس�ی دیگر بدش بیاید.ش�بکه 
تلگرام به راحتی می تواند اطالعاتی که در اختیار دارد را 
به ف�روش برس�اند.این اطالعات به درد هیچ کس�ی جز 

اسرائیلی ها، آمریکایی ها و عربستانی ها نمی خورد.
 جبرائیل�ی کارش�ناس ام�ور اقتصادی در نام�ه ای به 
آق�ای  دارد  بن�ا  نوش�ت:...دولت  قضائی�ه  ق�وه  رئی�س 
»محمدعلی سهمانی« مدیر متخلف بانک رفاه در  پرونده 
حقوق ه�ای نجومی را به س�مت مدیرعامل�ی بانک ملت 
منصوب نماید.حس�ب دس�تور رهبر معظ�م انقالب، این 
افراد باید برکنار ش�ده و به اشد مجازات می رسیدند. اما 
ظاه�را نه تنها مجازاتی در کار نیس�ت، بلکه مس�ئولیتی 
دیگ�ر در بانکی مهم ت�ر در انتظار این فرد خاطی اس�ت.
ورود ب�ه ای�ن ماجرا و جلوگی�ری از انتصاب ای�ن فرد به 
مدیرعاملی یک بانک، وظیفه ش�رعی و قانونی دس�تگاه 
قضا اس�ت و این بار خاطر مبارک آس�وده باش�د که هیچ 
احدی نخواهد توانس�ت حضرتعالی و دس�تگاه قضا را به 
سیاس�ی کاری متهم کند و افکار عمومی نیز کامال با شما 
همراه اس�ت.کوتاهی قوه قضائی�ه در جلوگیری از چنین 
انتصاب�ات و اقداماتی، نگرانی هایی جدی درباره تبعیت از 

والیت فقیه در آن قوه به وجود خواهد آورد.
 س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور دالی�ل ورشکس�تگی 
ش�رکت ها را به وزیر تعاون اعالم کرد:بکارگیری مدیران 
غیرمتخصص، کم تجربه، سفارش�ی، ب�ا مدرک تحصیلی 

غیرمرتبط از مهم ترین این دالیل است.
 عضو کمیس�یون کش�اورزی تاکید ک�رد: واردات یک 
میلی�ون و ۸۰۰ ه�زار تن برن�ج، خیانت به سیاس�ت های 
اقتص�اد مقاومت�ی اس�ت.وزارت جه�اد کش�اورزی باید 
پاس�خگو باش�د.اگر واردات بیش از ی�ک میلیون و ۸۰۰ 
هزار ت�ن برنج در پنج ماه اول س�ال صحت داش�ته 
ب�ه  تولی�د داخل�ی و خیانت�ی  باش�د، ظل�م در ح�ق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.اگر این 
مقدار برنج از طریق معابر قانونی وارد کش�ور شده باشد، 

آمار بسیار نگران کننده ای است.
 جمع�ی از دانش�جویان و فارغ التحصیالن دانش�گاه 
صنع�ت نف�ت در واکن�ش ب�ه اس�تخدام دخت�ر یکی از 
نمایندگان مجلس در پژوهشگاه صنعت نفت بیانیه ای را 



حض��رت آی��ت اهلل العظمی ام��ام خامن��ه ای مدظل��ه :
ای کاش همراه زائران اربعین بودیم...

 حرک�ت عظی�م و پ�ر معن�ای راهپیمای�ی 
اربعین حسینی علیه السالم، حسنه ای ماندگار 

است.
ایم�ان« و »عق�ل و   “ترکی�ب »عش�ق و 
عاطف�ه« از ویژگی های منحص�ر به فرد مکتب 
اهل بیت علیهم السالم است و حرکت عاشقانه 
و مؤمنان�ه مردم از کش�ورهای مختلف جهان 
در این پدیده بی س�ابقه، بدون تردید از جمله 

شعائر الهی است.”
  ما نیز از دور ب�ه حال زائران اربعین غبطه 
می خوریم و آرزو می کنیم ای کاش همراه شما 

بودیم.
 »ش�روع جاذبه ی مغناطیس حس�ینی، در 
روز اربعین اس�ت. جابربن عبداللهَّ را از مدینه 
بلن�د می کند و به کربال می کش�د. این،   همان 

مغناطیس�ی اس�ت که ام�روز هم با گذش�ت 
قرنهای متمادی، در دل من و شماست. 

 کس�انی ک�ه معرفت ب�ه اهل بی�ت دارند، 
عش�ق و شور به کربال همیشه در دلشان زنده 
اس�ت. این از آن روز شروع شده است. عشق 
به تربت حس�ینی و به مرقد سرور شهیدان – 

سیدالشهداء -.
 تا ذهن مردم از ش�عار مرگ ب�ر آمریکا پر 
است تسلط دوباره آمریکا بر این کشور ممکن 

نیست .
  س�یزده آبان روز اس�تواری ملت ایران در 

مقابل ترفند استکبار است.
 س�یزده آبان فرو ریختن هیمنه ی سلطه ی 
آمریکائی و اس�تکبار آمریکائی در ایران و در 

جهان بود.

حضرت امام حس�ن عس�كری عليه السالم 
فرمودند: گوئی ش�ما را می بينم که بع�د از من درباره 
جانشينم به اختالف پرداخته اید. آگاه باشيد کسی که 
تمامی امامان بعد از رس�ول خدا صلی اهلل عليه و آله را 
اذعان داش�ته باش�د، اما فرزندم را انكار ورزد، همانند 
کس�ی اس�ت که همه پيامب�ران الهی را اق�رار نماید و 
نبوت حضرت محمد صلی اهلل عليه و آله را منكر ش�ود 
و انكار کننده رس�ول خدا بسان منكر تمامی پيامبران 
می باش�د. و به همين ترتيب انكار کننده آخرین ما در 
ردی�ف منكر اولي�ن ما قرار دارد. هوش�يار باش�يد که 
فرزندم را غيبتی اس�ت که مردم در آن به تردید دچار 
می ش�وند مگ�ر آنكه خداون�د صاحب ع�زت و جالل  

نگهدارش  باشد. 
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28 صفر سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( و فرزندش حضرت امام حسن مجتبی)ع( بر همه ی مسلمانان تسلیت باد

توجه: بدلیل تالقی با ایام رحلت 
حضرت رسول اکرم)ص(،

 شماره ی آینده ی نشریه 
با یک هفته تاخیر در روز 

جمعه  3 آذر 1396 
منتشر خواهد شد

تحلیل  و  اخبار  به  دسترسی  برای  توانید  می  شما 
های روزانه و استفاده از آن در تمام اوقات شبانه 
همچنین  شوید.  عضو  نشریه  تلگرام  درکانال  روز، 
عضویت در این کانال را به دوستان خود نیز توصیه 

نمایید.         
                                                          @ebratha_org

 این نشریه در تعدادی قابل توجه، هر دو هفته 
یک بار در اکثر نقاط کشور توزیع می شود،لطفا 
در صورت آمادگی جهت توزیع نشریه و یا شرکت 
تماس  نشریه  های  تلفن  با  فرهنگی  جهاد  در 

حاصل فرمایید.
محل  در  را  نشریه  لطفا  حقایق،  نشر  جهت   

مناسبی نیز نصب نمایید.
 برای اشتراک در تمام نقاط کشور می توانید 
مبلغ 20 هزار تومان  را )برای یکسال( به شماره 
کارت نشریه واریز و آدرس دقیق خود و شماره 
رسید عابر بانک را به  شما ره ) 1000,0001357( 

پیامک نمایید.
 5892101024705044 کـارت  شمـاره   
عابربانک سپه و حســـاب جاری طالیی بانک 
سپه به شماره 0819800588702 به نام نشریه 
عبرت های عاشورا آماده دریافت کمک های شما 

عزیزان است.
در  اهلل  حزب  امت  شما  نقدی  های  کمک   
صندوق های جنب محل توزیع، پشتوانه تداوم 

انتشار نـشریه می باشد.

لطفا توجه فرمایید:

 فاطمی- تهران: م�ردم از لحاظ اقتصادی در 
فش�ار زی�ادی به س�ر م�ی برند. ع�اوه ب�ر بحران 
موسسات مالی و شایعات ورشکستگی برخی بانکها، 
تعوی�ق پرداخت حق�وق ها و ب�اال رفتن بی�کاری و 
تعطیل�ی واحدهای تولی�دی و فش�ارهای مالیاتی و 
رکود کمرش�کن، همه را کافه کرده. به نظر می رسد 
دس�تهایی بدنبال ایجاد نارضایتی و جرقه زدن فتنه 
ی بزرگ�ی برای نظام هس�تند که قب�ل از آن که دیر 

شود، باید برای آن فکری شود.
 کاملی - شیراز: با اینکه امسال برای محدود 
س�اختن تجم�ع عناصر بی بن�د و ب�ار در منطقه ی 
پاس�ارگاد بعنوان روز 7 آب�ان، اقدامات خوبی انجام 
ش�ده بود، اما باید این نکته را هم توجه کرد که چرا 
در انتق�ال مع�ارف دین�ی و ش�خصیت ه�ای بزرگ 
اس�امی و مل�ی انچن�ان کم کاری ش�ده اس�ت که 
خرافات 2500 س�ال قب�ل، می تواند برخ�ی از افراد 

غافل را مجذوب خود کند. 
 قاس�می- اصفهان: روند برخی انتصابات در 
شهرداری اصفهان، موجب نگرانی است. واقعا بعد از 
16 س�ال که روند کار و تاش در حال به ثمر رسیدن 
بود، به یکباره طیفی حاش�یه س�از و سیاس�ی کار، 
عنان امور شهری شهر ش�هیدان را در دست گرفته 
ان�د که البته ب�ا نظارت مردمی و جدی�ت همگان در 
افش�ای رفتارها و روابط و سوابق و اقدامات ناصواب 
این افراد توس�ط مردم، برای  حاش�یه س�ازی های 

خود موفق نخواهند شد.
 چند تلفن: دولتی که برای ارمنستان و آنتالیا و 
س�فرهای خارجی مرفهین، دالر دولتی و حذف ویزا 
و پارکینگ مدرن فرودگاهی و... را تدارک می بیند، 
برای زائران اربعین، هزینه تراش�ی می کند و ورودی 
یک پارکین�گ بیابانی را 50 ه�زار تومان تعیین می 
کن�د و حت�ی از هزینه خدمات ه�ال احمر نیز نمی 
گذرد و دالر را گرانتر از بازار آزاد حس�اب می کند!. 
آی�ا این دولت را م�ی توان دولت در ت�راز جمهوری 

اسامی و انقاب و تشیع دانست؟ 

منتش�ر کردن�د. در بخش�ی از این بیانیه آمده اس�ت:با 
توجه ب�ه توجیه اس�تخدام دختر نماینده آم�ل از زبان 
بیژن زنگنه این سوال مطرح می شود که آیا امثال ایشان 
نیز حد نصاب سیس�تم ارزیاب�ی کارکنان را اخذ کرده یا 
اینکه صرفا به واس�طه سیستم سفارشی امضای طالیی، 
ج�ذب وزارت نف�ت گردیده ان�د؟در حالی که بس�یاری 
از دانش آموخت�گان مقطع دکترای رش�ته های نفتی در 
دانشگاه صنعت نفت و سایر دانشگاه های تراز اول کشور 
بیکار هستند، آیا یک خانم دانش آموخته مقطع دکترای 
رشته شیمی  فیزیک از دانشگاه آزاد، تنها براساس نظام 
شایسته س�االری و ن�ه رانت جای�گاه نمایندگی پدرش، 

حائز شرایط جذب در وزارت نفت شناخته شده است؟
 یک�ی از ش�رکت های دولت�ی زیرمجموعه س�ازمان 
اقتصادی کوثر طی قراردادی با فرانس�وی ها قرار اس�ت 
تا ظرف ۳ س�ال آینده ۱۳ هزار رأس گوسفند مولد برای 
پرواربندی و تامین گوش�ت کشور وارد کند. حال آن که 
در ص�ورت ل�زوم انعق�اد ق�رار داد کش�ورهایی چ�ون 
اس�ترالیا، برزیل و نیوزلن�د در تولی�د گوش�ت قرم�ز و 

نژادهای برتر سرآمد هستند.
 پورمختارعض�و کمیس�یون قضای�ی مجل�س اعالم 
کرد:دولت بررس�ی کرده که بودجه سال آینده به نسبت 
بودجه س�ال جاری ۴۰ هزار میلیارد توم�ان کاهش پیدا 
خواه�د ک�رد ک�ه ش�امل هم�ه بخش ه�ا، اس�تان ها و 
دس�تگاه ها می ش�ود.وی افزود:بازنگری ج�دی در طرح 
نظام س�المت صورت خواهد گرفت چراک�ه دولت برای 
تأمی�ن منابع و اعتب�ارات این ط�رح مش�کل دارد.پور 
مختار ادامه داد:دول�ت و مجلس تصمیم دارند پرداخت 
یاران�ه هدفمند ش�ود و دو موضوع وجود دارد، نخس�ت 
اینکه یارانه ها به اس�تان ها سپرده ش�ود و موضوع دوم 
این اس�ت که پول حاصل از هدفمندی در خزانه بماند و 

متمرکز توزیع شوند.
 منابع خبری اعالم داش�تند: نعمت زاده چندین بار از 
طرف آقای روحانی برای شس�تا )بزرگترین مجموعه ی 
شرکت های کشور(و قائم مقامی اقتصادی وزارت رفاه و 
تع�اون معرفی ش�ده ک�ه وزی�ر کار جدا از این دس�تور 

امتناع کرده است.
 یک�ی از متهمان پرونده اخت�الس در صندوق ذخیره 

فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد بدهی فرار کرد.
 رض�ا تقی پور، عضو ش�ورای عالی فض�ای مجازی با 
بی�ان اینکه ب�ه کار بردن کلمه فیلترین�گ برای تلگرام 
یک بحث انحرافی اس�ت. گفت:مس�ئوالن با کدام قانون 
اج�ازه داده اند که این مقدار از اطالعات ش�هروندان در 
اختی�ار بیگانگان ق�رار گیرد؟بس�یاری از اطالعاتی که 
موردنیاز برنامه ریزی های ملی ماس�ت را خودمان نداریم 
ام�ا صاحب تلگ�رام این ه�ا را دارد. همه کش�ورهای در 
شرایط مشابه ایران ش�بکه پیام رسان اجتماعی خود را 
ایج�اد کرده اند و ای�ن یک ثروت ملی اس�ت.ما در حال 
حاض�ر قریب ب�ه 1200 کانال و 6000 گ�روه ضداخالقی و 

مبتذل و مستجهن در این نرم افزار داریم.
 پزش�کی قانونی اعالم کرد: در 6 ماه نخس�ت س�ال 

جاری، 1527 نفر بر اثر اعتیاد در کشور جان باختند.
 س�راج رئیس س�ازمان بازرس�ی اعالم کرد: سازمان 
بازرس�ی به موض�وع قراردادهای خرید هواپیما توس�ط 
وزارت راه ب�ه  وی�ژه هواپیماهای فالی�ت ورود کرده، اما 
چون منتج به نتیجه نش�ده است امکان افشای آن وجود 
ندارد. گفتنی اس�ت:یک ش�رکت انگلیس�ی از ش�رکت 
ف�رودگاه های ای�ران؛ به دلی�ل خرید هواپیم�ای فالیت 
چک)سه میلیون یورویی( از یک شرکت آلمانی، ۸ میلیون 
یورو باالتر از رقم پیش�نهادی این ش�رکت؛ به س�ازمان 
بازرسی ش�کایت کرد.هواپیمای فالیت چک از سوی این 
شرکت با واس�طه گری ش�رکت آلمانی »ایرو دیتا« بوده 

که رقم پیشنهادی ایرودیتا ۱۱ میلیون یورو بود.
 با منفی ش�دن روند تجارت خارجی کش�ور در سال 
جاری، گمرک اقدام به سانسور آمار سال ۱۳۹۵ کرده تا 
امکان مقایس�ه جزئیات این مسئله برای رسانه ها وجود 
نداشته باش�د.وقتی جزئیات آمار واردات سال گذشته، 
سانس�ور می ش�ود، حکای�ت از آن دارد ک�ه دولتی ه�ا 
نمی خواهن�د م�ردم بفهمند که علت رش�د ۱۵ درصدی 
واردات در س�ال ج�اری، واردات ب�ی روی�ه کااله�ای 
مصرف�ی، اجناس بنجل و غیرض�روری و کاالهای دارای 

مشابه تولید داخل است.
 ذخایر بین المللی بانک مرکزی در پایان س�ال ۱۳۹۵ 
به علت افزایش واردات کاال و خدمات به کش�ور، کاهش 

چشمگیری پیدا کرد.
 نقوی حس�ینی نماینده مجلس اعالم کرد : در آخرین 
گزارش وزارت امورخارجه از عملکرد ش�ش ماهه اجرای 
برج�ام که در روز 27 مهر تقدیم مجلس ش�د، 18 مورد 
نق�ض آش�کار برج�ام گ�زارش ش�ده ک�ه در گ�زارش 
کمیس�یون امنیت مل�ی هم به آن اش�اره ش�ده و آن را 

اِعمال کرده ایم.
 مدیر ارشد مالی توتال به صراحت اعالم کرد:قرارداد 
پ�روژه گاز پ�ارس جنوبی پس از روش�ن ش�دن موضع 

آمریکا امضا می شود.
 س�خنگوی قوه قضائی�ه  گفت: ش�رکت های تعاونی 
ً وزارتخانه ای که  اعتباری براس�اس دو کوتاهی یعنی اوال
مجوز اش�تباهی داد و دوم بانک مرکزی که نظارت نکرد 
مش�کالتی را برای مردم ایجاد کرد.وی در بخش دیگر از 
سخنانش گفت:جاسوس تیم مذاکره کننده هسته ای در 
حال تحمل کیفر اس�ت؛ وی دو پرونده داشت و در مورد 
پرونده اول در زندان به س�ر می برد، ضمن اینکه بررسی 

پرونده دوم همچنان ادامه دارد.
 س�خنگوی ق�وه قضائی�ه گفت:یک ع�کاس برخالف 
ممن�وع الخروج بودن توانس�ته از کش�ور خارج ش�ود؛ 
بررس�ی های ما نش�ان داد که یک�ی از مدی�ران وزارت 
اطالعات نامه ای به ناجا نوش�ته و گفته این فرد س�فرش 
ضروری اس�ت و باید از کشور خارج شود!! و آن مسئول 
در ناج�ا هم اجازه خروج می دهد که متعاقب این پرونده 
دادستانی از آن مسئول ناجا به دادسرای نظامی موضوع 

را منعکس میکند تا بررسی الزم صورت گیرد.
 ب�ا وج�ود انبوه چاپخان�ه و... در ای�ران، در نیمه اول 
س�ال جاری فقط ۱۶۱ تن دفتر حس�ابداری از چین وارد 

ایران شده است.  
 حجت االس�الم یوس�فی مس�ئول اقتص�اد مقاومتی 
ح�وزه های علمیه با بیان اینکه بانک از ربا متولد ش�ده 
اس�ت گفت:مفهوم بانک، زاییده مدل اقتصادی لیبرال و 
س�رمایه داری غرب�ی است.ش�عار بانک »پ�ول پول می 
آورد« اس�ت.امام خمینی)ره( علنا با این شعار مخالفت 
کرد.وی افزود:متاس�فانه اکنون فض�ای رباآلود بانک ها 
آنچنان وخیم ش�ده اس�ت که مردادماه س�ال گذش�ته 
رئی�س مرک�ز پژوه�ش ه�ای مجلس رس�ما ب�ه مدیر 
حوزه های علمیه کشور در طی نامه ای اعالم کرد بانک ها 
علنا دچار رباخواری و صوری س�ازی قراردادها هستند.
مراج�ع تقلی�د و علما صراحت�ا با دیدگاه اس�الم-مالی 
مخال�ف اند.بان�ک، فقیر ع�ادی را تبدیل ب�ه یک فقیر 

بدهکار می کند.
 مناب�ع خبری از خانه ه�ای نجومی در تهران خبر می 
دهن�د که ره�ن کامل یکس�اله آنها بی�ش از ۵ میلیارد 
تومان)بی�ش از روزی 5 میلیون تومان اجاره ی ماهیانه( 

تعیین می شود.
 براس�اس نامه یک نهاد دولتی به تع�دادی از تجار و 
فعاالن اقتصادی، با اش�اره به سفر قریب الوقوع یکی از 
اعضای مهم کابینه به چند کش�ور، از مخاطبان خواسته 
در ص�ورت دارا بودن ش�رایط الزم جه�ت همراهی این 
مقام مس�ئول، به پرداخت 14 میلیون تومان اقدام کنند.
 دادس�تان تهراندر مورد محاکم�ه اعضای باند قاچاق 
دختران جوان به خارج از کش�ور اعالم کرد: این پرونده 
که با گزارش ضابطین مفتوح ش�د، مربوط به یک شبکه 
س�ازمان یافته از عوام�ل انتق�ال دختران برای فس�اد و 
فحش�ا اس�ت ک�ه از طری�ق بس�تر فض�ای مج�ازی و 
ش�بکه های اجتماعی ب�ه تبلیغ و ارائه خدمات جنس�ی 
اقدام می نموده اس�ت. اعضای اصلی باند در انتقال افراد 
به خارج از کش�ور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و 
مس�تهجن در فض�ای مج�ازی، تحصیل م�ال از طریق 
نامش�روع و ایجاد و اداره مرکز فس�اد و ترغیب افراد به 
ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داش�ته و در این راستا 
14 نف�ر آن ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به 

خارج کشور متواری گردیده اند. 
 جعفری دولت آبادی  دادس�تان تهران از صدور حکم 
اع�دام در خصوص یک عامل موس�اد خب�ر داد و اظهار 
داش�ت: ف�رد مذک�ور به لح�اظ هم�کاری با س�رویس 
جاسوس�ی موساد به اعدام محکوم ش�ده  است. یکی از 
اقدامات محکوم علیه، اعالم نش�انی و برخی مشخصات 
سی نفر از افراد ش�اخص پروژه های تحقیقاتی، نظامی و 
هسته ای از جمله ش�هیدان شهریاری و علی محمدی به 
افسران اطالعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان 
منتهی ش�ده اس�ت. محکوم علیه که مدعی ش�ده است 
ش�هادت ش�هدای هس�ته ای موجب عذاب وجدان وی 
گردیده، با بیش از هشت افسر اطالعاتی موساد جلسات 
متع�دد برگزار نموده و از ای�ن طریق، اطالعات مرتبط با 
فعالی�ت س�ایت های نظام�ی، س�ازمان ان�رژی اتم�ی و 
بس�یاری از اطالعات حس�اس دیگ�ر را در ازای دریافت 
دس�تمزد و اخ�ذ اقام�ت در کش�ور س�وئد به افس�ران 

اطالعاتی موساد انتقال داده است.
 حجت االس�الم محمدیان مس�ئول نه�اد رهبری  در 
دی�دار با اعضای انجمن اس�المی دانش�جویان مس�تقل 
تصری�ح کرد: ۱۶ بند س�ند ۲۰۳۰ در »س�کوت« در حال 
پیگیری است. برخی ش�عارهای انقالبی سر می دهند اما 
اندیش�ۀ آنها غربگراس�ت.رهبرمعظم انقالب از اینکه در 
کرس�ی های آزاداندیش�ی اتفاق بزرگی نیفتاده، گله مند 
هس�تند.وی افزود:کس�انی که به امام اعتق�ادی ندارند، 
می خواهن�د ام�ام را مص�ادره کنن�د! محمدی�ان تاکید 
کرد:این قدر برجام را روش�نگری کنید که زمینه ای برای 

برجام های دیگر باقی نماند.
  در راس�تای اجرای سند 2030، اخیرا کتابی با عنوان 

»کش�ف بدن انسان« از طرف آموزش و پرورش خراسان 
رضوی میان دانش آموزان س�ال ششم دبستان برخی از 
مدارس دخترانه مش�هد توزیع شده است.به گفته مدیر 
آن مدرس�ه دخترانه، این کتاب یک�ی از کتاب های یک 
بس�ته آموزشی )آموزش های جنسی مردانه (است که از 
ط�رف آم�وزش و پ�رورش برای ای�ن مدرس�ه دخترانه 
ارسال شده اس�ت تا به عنوان هدیه میان دانش آموزان 
توزیع شود! این کتاب همچنین توسط انتشارات مدرسه 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش، چاپ شده است.
 خانم روح افزا عضو ش�ورای فرهنگی اجتماعی زنان 
گفت:طبق رصدی که ما داش�ته ایم وزارت بهداش�ت در 
موض�وع س�قط جنی�ن غیرقانون�ی کار خاص�ی انج�ام 
نداده ان�د و اساس�ا برنام�ه ای برای مقابله ب�ا این معضل 
ندارند. مس�ئوالن دفتر س�المت جمعیت که خودش�ان 
آمار س�قط جنین غیرقانونی را ساالنه تا ۳۵۰ هزار مورد 
برآورد کرده اند باید بگوین�د برای این معضل بزرگ چه 

اقدامی کرده اند؟ 
 کشاورزیان معاون وزیر راه گفت: شرکت های تعاونی 
اتوبوسرانی اجازه دارند تا سقف ۱۰۰ درصد کرایه رفت و 

برگشت را برای مسیر اربعین افزایش دهند.
  بر اس�اس اطالع�ات موجود فقط در ۵ ماه نخس�ت 
س�ال ۱۳۹۶ به اندازه چهار س�ال دولت ده�م مطالبات 
معوق ایجاد ش�ده و حج�م این مطالبات مع�وق بانک ها  

۲۴.۹ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
 مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و 
خان�واده اع�الم کرد:با قانونی ک�ه فراکس�یون زنان در 
دس�ت اق�دام دارد، مان�ع ازدواج دختر 17 س�اله ای که 
قصد ازدواج دارد، می ش�ویم. در حالی که آمار دخترانی 
ک�ه مایل به ازدواج بودند و به همین دلیل فرار کرده اند، 

بسیار زیاد است.
 »آزادیخواه«عض�و فراکس�یون روحانی�ت مجل�س 
تصریح کرد:دولت، دولت پر هزینه ای اس�ت و مصارف را 
در حوزه اداری بس�یار باال برده و حقوق و دس�تمزد یک 
بهانه اس�ت برای دولت.مثالیکی از اس�تانداران در یک 
س�ال بیش از ۴۰۰ س�که از بیت المال هدیه داده اس�ت، 
بیش�تر هزینه ها در کشور مصارف غیر ضروری است که 
توس�ط دس�تگاه های اجرایی انجام می ش�ود.اگر دولت 
جلوی رانت ها و اختالس های میلیاردی که بعضًا توس�ط 
نور چش�می ها اتف�اق می افت�د را بگیرد حتمًا ش�رایط 

بودجه ای ما در کشور بسیار بهتر از االن خواهد بود.
 ب�ر اس�اس اس�ناد منتش�ر ش�ده:تعرفه آگهی های 
تلویزیون�ی فوتبال اخیر میان دو تی�م پایتخت، پیش از 
ب�ازی ه�ر ثانیه ۶۹ میلی�ون تومان و بی�ن دو نیمه ۱۳۹ 
میلیون تومان اس�ت؛ ب�ه عبارت بهتر، صدا و س�یما در 
عرض 90 دقیقه بیش از ۱۶ میلیارد تومان درآمد داشته

 دربخش�هایی از هفتمی�ن گ�زارش وزارت خارجه از 
رون�د اجرای برج�ام آمده اس�ت: احتم�ال بازگرداندن 
تحریم های هسته ای توس�ط کنگره امریکا که به معنای 
نقض فاحش برجام از س�وی این کشور خواهد بود، یکی 
از احتم�االت اس�ت.در این گ�زارش به 19 م�ورد نقض، 
بدعه�دی، تاخیر، تعلل و تخطی از اجرای برجام اش�اره 
شده اس�ت که از جمله آنها تحریم آیس�ا، تحریم ویزا، 
عدم رفع موثر تحریم های هس�ته ای، جلوگیری از عادی 
س�ازی تج�ارت ای�ران، تاخی�ر در صدور مج�وز فروش 
هواپیم�ا، پیچی�ده ک�ردن مق�ررات و اکراه بان�ک ها از 
هم�کاری با ایران و طرح قوانی�ن مختلف تحریمی علیه 
ایران است.یکی از بخش های مهم قانون جدید تحریمی 
کنگره آمریکا، تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

بهانه و اتهامِ واهی حمایت از تروریسم می باشد. 
 درحال�ی که نجفی ش�هردار تهران اعالم داش�ته که 
شهردارى نباید سیاسی باش�د.در اقدامی کامالسیاسی 
فاطم�ه راکعی را به عنوان مش�اور در امور زنان منصوب 
کردتحص�ن در مجلس شش�م،عضویت در حزب منحله 
مش�ارکت،حضور در فتن�ه88،در خواس�ت رف�ع حصر 
س�ران فتنه،ارائه مواضع فمنیس�تی از جمله سوابق وی 

می باشد.
  وزی�ر کار خب�ر داد: س�االنه ۱۰میلی�ارد نخ س�یگار 

قاچاق وارد کشور می شود. 
 دادس�تان ته�ران اظه�ار داش�ت: پرونده های�ی در 
دادس�رای فرهن�گ و رس�انه مفت�وح ش�د که حس�ب 
محتویات آن، برخی آتلیه های عکاسی با اغفال دختران 
جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل 
تهیه کرده و با انتش�ار در ژورنال های مد لباس و آرایش، 
آن را در اختی�ار دیگ�ران ق�رار می دادند ک�ه این گونه 
اقدام�ات جرم محس�وب می گ�ردد و خ�ارج از وظایف 

آتلیه های عکاسی است.
 وزیر خارجه فرانس�ه با بیان اینکه در س�فر تهران، 
ای�ران را در زمین�ه برنام�ه موش�کی تحت فش�ار قرار 
می دهی�م گف�ت: توافق هس�ته ای ای�ران ش�فاف اجرا 
می ش�ود و ایران بایس�تی ب�ه تعهداتش پایبن�د بماند.
فعالیت های ایران در زمینه های خارج از برجام، مسائلی 

جدی هستند، اما جزو این توافق نیستند. 



اکنون؛ قتل عام فرهنگی!
 در روزه�ا و م�اه ه�ای اخیر، اخب�ار تکان 
دهن�ده ای از وضعی�ت اجتماع�ی و فرهنگی 
کشور در رس�انه ها منتش�ر می شود که این 
اخب�ار باورنکردنی، در ابتدا هم�گان را با این 
تردید مواجه می سازد که آیا واقعا این خبرها 

مربوط به ایران و جامعه ی اسالمی ماست؟
 اخب�ار مربوط به تج�اوز به دختر نوجوان و 
یا تعرض به کودک 2 س�اله و یا خودکشی دو 
دخت�ر بخاطر چالش اینترنت�ی و یا آمار باالی 
مرب�وط ب�ه قت�ل ه�ای فجی�ع ناموس�ی و یا 
مس�تندهای تکان دهنده در م�ورد باندهای 
فساد و فحشاء و .... همه و همه نشانگر وجود 
وضعیتی خاص و اضطراری در فضای فرهنگی 

و اجتماعی کشور است.

 

البته این خبرها در طول س�الیان گذشته نیز، 
بصورت پراکنده و نادر، بگوش می رس�ید، اما 
وس�عت و عمق و ش�یوه ی نگ�ران کننده ی 
برخی از این مفاسد در مقطع کنونی، نشان از 
ورود به دورانی جدید اس�ت که اگر برای مهار 
آن تالش نش�ود، قطعا کش�ور را ب�ا معضالت 

بزرگی روبرو خواهد ساخت.

 ب�ه نظر م�ی رس�د عامل اصلی گس�ترش 
چنین وضعیتی، افسارگسیختگی فرهنگی در 
فضای مجازی و فضای واقعی جامعه اس�ت به 
گون�ه ای که ط�ی ماه های اخی�ر و بدنبال بی 
تفاوتی مس�ئوالن، کار به جایی رسیده است 
ک�ه بدترین صحنه ها و تصاوی�ر و کلیپ ها و 
فیلم ها و متن های تحریک کننده ی جنسی، 
اکثر فضای مجازی و ش�بکه های اجتماعی را 
به خود مش�غول نموده است و این محتواهای 
مخرب، از پیر تا جوان و کودک و از بیسواد تا 
عناص�ر فرهیخته را م�ورد تهدید قرار داده و 
درزم�ان کوتاه�ی، حتی بصورت ناخواس�ته، 

برای مخاطبان قابل دسترس است.
 از س�وی دیگر، بی مسئولیتی متولیان امر 
در ش�هرها و خیابانها و معابر، تس�لط اشرار و 
عناصر ب�ی بند و بار را به گونه ای حاکم کرده 
است که گاه، دهان گردشگران خارجی نیز از 
وج�ود چنین مانکنها و لباس�ها و آرایش�ها و 
روابطی، از حی�رت باز مانده و در بی حیایی و 
روابط بی قید و پارتی ها و اس�تخرها و پاتوق 
ها و محاف�ل زیرزمینی و روزمین�ی و... بعضا 
گوی س�بقت را از برخی کش�ورهای دیگر نیز 

ربوده اند!
 پیداس�ت که در چنین فضایی که معنویت 
و حی�اء و وف�ا و خان�واده و ش�هداء و دی�ن و 
اخ�الق، تنها در محدوده هایی غریب و اقلیت 
ترویج می ش�ود و جوالن مفاسد و زرق و برق 
مادیت و پمپاژ شهوت و بی اخالقی در جامعه 
از طریق برخی رسانه های فراگیر وجود دارد، 
بای�د منتظر فجایعی ب�ه مراتب بدتر و مخرب 

تر نیز باشیم!
 م�ع االس�ف در مقاب�ل این س�یل مخرب 
غیراخالق�ی، ن�ه تنه�ا مس�ئوالن و متولیان 
فرهنگ�ی و رس�انه ای و... کار قاب�ل توجهی 
انج�ام نداده اند، بلکه بعضا با انفعال و یا حتی 
دام�ن زدن به این جذابی�ت های کاذب و الگو 
ق�رار دادن هنرپیش�ه ها و فوتبالیس�ت ها و 
س�رگرم س�اختن مردم به محتواهای خالی از 
کرام�ت و معنوی�ت و... به تش�دید آنها دامن 

زده اند.
 اکن�ون س�وال مه�م و اساس�ی ک�ه برای 
چندمین بار از مسئولین باید پرسید آن است 

که آیا وقت رس�یدگی و توجه به این معضالت 
بسیار اساسی در کشور فرا نرسیده است؟

 آی�ا برای جنج�ال های سیاس�ی و قدرت 
طلبی ها و حاش�یه س�ازی های مضر، زمان و 

سقفی هم تعیین شده است؟
 تا کی مردم و خانواده ها و دلسوزان کشور 
باید شاهد پرپرشدن جوانان، آرمانها و اخالق 
و له شدن معنویات و جوالن مفاسد در جامعه 

باشند.
 بر اس�اس اخب�ار قطعی، این آت�ش دامن 
برخ�ی از خان�واده ی مس�ئوالن را نیز گرفته 
است و دیر نیس�ت زمانی که زمام کشوربعضا 
به دس�ت اف�رادی بیفتد که هی�چ تعهدی به 
اخالق و اس�الم و معنوی�ات ندارند و ان وقت، 

تکلیف نسل و ملت و کشور چیست؟
 آیا وقت آن نرس�یده اس�ت که مس�ئوالن 
فرهنگ�ی، با جدی�ت و دور ریخت�ن اختالف 
نظرها، بر اس�اس هش�دارهای ج�دی و مکرر 
رهبر عزی�ز انقالب، به اتفاق نظ�ری پیرامون 

مبارزه با مفاسد موجود برسند؟
 باالخ�ره احس�اس آزادی و امنی�ت ب�رای 
گردانندگان س�ایتهای مس�تهجن و کانالهای 
فاس�د و باندهای فحش�اء و زنان و مردان بی 
بند و بار، یکی از اصلی ترین عوامل گسترش 
این وضعیت اس�ت که با اندکی همت، توس�ط 

مسئوالن، قابل رفع است.
 گس�ترش فضای معن�وی، تقبی�ح مادیات، 
رسیدگی به وضعیت اقتصادی، اجرای مجازات 
ه�ای ش�دید در مالءعام، احیای دس�تورات و 
راهکارهای مکتب نورانی تش�یع برای ازدواج 
آس�ان و رواب�ط قب�ل از ازدواج ، به�ا ومیدان 
دادن به عناصر دلس�وز فرهنگی، و احیای امر 
به معروف و نهی از منکر، از مهم ترین مواردی 
اس�ت ک�ه هر ک�دام در ج�ای خود م�ی تواند 
جامع�ه را از وضعی�ت فرهنگ�ی کنونی نجات 

بخشد.
 امیدواری�م مس�ئوالن به خ�ود بیایند و تا 
دی�ر نش�ده، حداقل ب�رای نج�ات فرزندان و 
خانواده ی خود و برای قضاوت تاریخ ، وظایف 
خ�ود را در ای�ن زمین�ه ها به درس�تی انجام 

دهند که فردا بسیار دیر خواهد بود.
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   نافرمانی از قانون
                 از جایگاه قانون! 

در ت�داوم جنجال های زنجیره ای علیه نظام، 
اخی�را موضوعی حاش�یه ای به ص�در اخبار 

رسانه های معاند تبدیل شده است.
ابتدا به اصل ماجرا توجه فرمایید:

 چن�دی قبل از برگزاری انتخابات ش�وراها 
که همزم�ان ب�ا انتخابات ریاس�ت جمهوری 
برگزار گردید، هیئت اجرایی شهرستان یزد، 
صالحیت یک داوطلب زرتش�تی را نیز تایید 
نمود و همین مس�اله موجب ش�د تا نماینده 
اس�تان ی�زد در مجل�س خب�رگان رهبری و 
برخی دیگر از کارشناس�ان دین�ی و قانونی، 

موضوع را از شورای نگهبان استعالم کنند.
 ش�ورای نگهبان نیز با بررسی موضوع؛ بر 
اس�اس اص�ل 4 قان�ون اساس�ی و همچنین 
نظرات فقه�ا و آیات قرآن کری�م و قاعده ی 
فقه�ی )نف�ی س�بیل(، تایید صالحی�ت این 
داوطلب زرتشتی برای تصمیم گیری در امور 
یک ش�هر مس�لمان را امری خالف دانست و 
دبیر ش�ورای نگهب�ان، ۲۶ فروردی�ن ۹۶ در 
نام�ه ای، خواس�تار رد صالحی�ت نامزده�ای 
اقلیت های غیرمس�لمان در مناطقی ش�د که 

اکثریت جمعیت آن ها مسلمان است.
 ام�ا از آنجا که تایید صالحی�ت داوطلبان 
ش�وراها بر عهده ی ش�ورای نگهبان نیست، 
آقای علی الریجانی که ریاس�ت قوه ی مقننه 
را بر عه�ده دارد، بجای تمکی�ن به نظر مهم 
ترین نهاد قانونی کشور، بعنوان رئیس هیئت 
های اجرایی انتخابات ش�وراها، رس�ما ضمن 
ب�ی اعتنایی ب�ه نظر صریح ش�ورای نگهبان، 

موجب تایید صالحیت این فرد گردید.
 همین اخبار و حاش�یه سازی های پیرامون 

آن باعث ش�د ک�ه کاندیدای اقلی�ت دینی به 
عنوان عضو شورای شهر یزد، انتخاب گردد.

 بعد از انتخاب�ات، موضوع به دیوان عدالت 
اداری ارجاع و این دیوان نیز، بر اس�اس اصل 
170 قانون اساسی،حکم تعلیق موقت »سپنتا 
نیکن�ام« از عضویت در ش�ورای ش�هر یزد را 

صادر نمود.

 در اینج�ا باز ه�م آقای عل�ی الریجانی به 
دف�اع از تصمی�م قبلی خ�ود اقدام ک�رد، اما 
همزمان با ش�روع مجدد جنجال ها، ش�ورای 
نگهب�ان ط�ی اطالعی�ه ای، بر قطع�ی و الزم 
االجرا بودن این حکم قانونی و ش�رعی تاکید 

نمود.
 همی�ن موض�وع، بهان�ه ی ایج�اد جنجال 
گس�ترده ای را در داخ�ل و خارج از کش�ور، 
علیه ش�ورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، 
ایج�اد نموده و س�یلی از تخری�ب و تهمت و 
وارون�ه نمای�ی، نهادهای نظام را نش�انه رفته 

است.
در این زمینه ذکر چند نکته الزم است:

  1- اصل این خطای قانونی، متوجه ی آقای 
عل�ی الریجانی اس�ت ک�ه بر خ�الف موازین 

ش�رعی و قانونی، نظر خود را بر نظر ش�ورای 
نگهبان مقدم داشته و با اصرار بر این امر، این 
جنج�ال و هزینه را ب�ه نظام مظل�وم تحمیل 
نم�وده اس�ت و متاس�فانه طب�ق معم�ول، از 
تی�ررس انتقادات، خود را پنهان نگاه داش�ته 

است.
  ۲- ب�ر اس�اس اص�ول انق�الب، ش�ورای 
نگهبان، از مهمترین ارکان نظام اسالمی است 
و اگر به هر دلیل، حکم این ش�ورا مورد شبهه 
و خدش�ه و تردید قرار گیرد، دیگر قداست و 
حرمتی برای نظ�ام باقی نخواهد ماند، چرا که 
فص�ل الخطاب هم�ه ی مصوب�ات و قوانین و 
امور در کش�ور، نظر رس�می ش�ورای نگهبان 
است و و اصال محور سخن فتنه گران در سال 
88 نی�ز، گ�ردن ننه�ادن ب�ه همی�ن نهاد و 
سرکش�ی در مقاب�ل نظ�ام ب�ود و ل�ذا هی�چ 
مصلحت�ی باالت�ر از حرمت نهادن به ش�ورای 

نگهبان و تمکین از قانون نیست.
  3-متاس�فانه برخی از عناصر در جبهه ی 
انق�الب نی�ز، به هر دلیل، س�عی ک�رده اند از 
قافله عقب نمانده و بعضا در دفاع از این عضو 
تعلیق ش�ده ی ش�ورای ش�هر یزد، در مقابل 

شورای نگهبان جبهه گرفته اند!
به این دوس�تان عزیز نیز باید یادآور ش�د که 
انقالب�ی ب�ودن در گرو دفاع از اص�ول نظام و 
احکام اس�الم و قانون اساسی است و نباید با 
تبلیغات وسیع و جبهه سازی های دشمنان و 
برخی افراد ناآگاه، مرعوب آنان شد و شناخت 
تکلیف و ادای آن در وقت الزم، قطعا مقدم بر 
رضایت دیگران می باش�د و اکنون که شورای 
نگهبان به هر دلیل، تاکید بر این حکم شرعی 
و قانون�ی و اعالم آن را به مصلحت دانس�ته، 
وظیفه ی یکایک نخبگان وسیاس�ون تبعیت  

از این حکم است.

دو هفته نامه عبرتهای عاشورا
صاحـب امتیاز و مدیرمسئول : کمیل کاوه
به کوشش هیئت تحریریه عام، انصاروالیت
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امام خامنه ای: هر کس که در راه روشنگری فکر مردم تالش بکند، از یک انحرافی جلوگیری کند، از یک سوء فهمی مانع شود، چون در مقابله با دشمن است،جـهـاد است.  

جای خالی نشان ملی 
  اخیرا عکس�ی از همسران مسئوالن کش�ورهای اسالمی در 
س�ایت ه�ای مختل�ف خبری منتش�ر ش�ده که در یک کش�تی 
تفریح�ی و در حاش�یه ی اج�الس )دی- 8( و میهمانی همس�ر 

اردوغان در ترکیه گرفته شده است.
یکی از این افراد نیز، همس�ر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور اسالمی ایران است که به سختی می توان تصویر وی را از 

دیگر زنان تشخیص داد.
به بیان روشن تر، پوشش معاون اول رئیس جمهور تنها حکومت 
ش�یعه در جه�ان و مدعی الگ�وی برتر حجاب و پوش�ش ملی و 
اس�المی، به گونه ای اس�ت که از همس�ر مس�ئوالن کشورهایی 
نظیر:ترکی�ه، اندونزی، مالزی، مصر ... که بعضا بصورت الئیک و با 

فرهنگ غیراسالمی اداره می شوند، قابل تمایز نیست!
 اینکه همس�ران برخی مسئوالن و مدیران عالیرتبه ی کشور 
که از نان این نظام ارتزاق می کنند و نام آن را وس�یله ی برتری 
خود بر دیگران قرار داده اند، از نش�ان دادن چادر و پوشش ملی 
و دین�ی اکثری�ت ملت ای�ران احس�اس خجالت می کنن�د، امر 
عجیبی نیس�ت، اما اینکه وضعیت به جایی رس�یده است که این 
جماع�ت، حتی در محافل رس�می )همانند مهمانی های رس�می 
خارجی و صحن ش�ورای ش�هر تهران و...( نی�ز، رعایت ظواهر را  

نمی کنند، زنگ خطری جدی است!

افتتاح پالک منزل پدر روحانی !
  در هفته ی گذش�ته و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و استاندار سمنان و 
جمعی از مقامات، طی آئین ویژه ای  در روس�تای سرخه از توابع 
اس�تان س�منان، از پ�اک من�زل پدری آق�ای حس�ن روحانی، 

رونمایی شد!
این رویداد، که بیشتر به یک طننز تلخ شبیه است، دقیقا گویای 
وضعیت کشور است که چگونه از افتخارات رونمایی دستاوردهای 
هس�ته ای و ماهواره ی امید و ...در گذشته، به پاک منزل پدری 
حس�ن روحانی رس�یده ایم و اینگونه مقامات و مدیران کش�ور، 

چاپلوسی را در کشور نهادینه و برای آن هزینه می تراشند!

حساسیت های یک رئیس جمهور!
 بع�د از آن که اخیرا فقط دو خبرگزاری دولتی)ایرنا و ایس�نا( 
مج�از به حض�ور در برنامه های رئیس جمهور ش�ده و بقیه ی 
خبرنگاران منع شدند، مشخص شد که) حساسیت آقای روحانی 

به صدای شاتر دوربین ها( علت این منع رسانه ای بوده است! 
چن�دی پیش هم اعالم ش�د که آقای روحانی دم�ای باالتر از 17 
درج�ه را نمی تواند تحمل کند و به همین دلیل، در همه ی محل 

های سخنرانی وی کولرگازی نصب می شود! 
در همی�ن راس�تا، برخ�ی این س�وال را مط�رح کردند ک�ه: آیا 
حساس�یت جناب رئیس دول�ت، به صدای ش�اتردوربین و عدم 
تحم�ل وی نس�بت به دمای باال، ب�ه فریاد صدها ه�زار مالباخته 
موسسات مالی و میلیون ها بی کار که در زمان ایشان ورشکست 

و بدبخت شدند، هم تسری پیدا خواهد کرد؟! 
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 اینک�ه گفته اند رثاء حس�ین ب�ن علی باید 
همیش�ه زنده بمان�د، حقیقتی اس�ت و از خود 
پیغمبر گرفته اند و ائمه اطهار نیز به آن توصیه 
ک�رده اند. این رث�اء و مصیبت نبای�د فراموش 
بش�ود. این ذکر، این ی�اد آوری نباید فراموش 
بش�ود و باید اشک مردم را همیشه بگیرید، اما 
در رث�ای یک قهرم�ان. پس اول بای�د قهرمان 
بودنش برای ش�ما مشخص بشود و بعد در رثای 
قهرمان بگریید، وگرنه رثای یک آدم نفله شده 
بیچاره بی دس�ت و پای مظل�وم که دیگر گریه 
ن�دارد، و گریه ملت�ی برای او معنی ن�دارد. در 
رثای قهرم�ان بگریید برای اینکه احساس�ات 
قهرمانی پیدا بکنید، برای اینکه پرتوی از روح 
قهرمان در روح ش�ما پیدا ش�ود و ش�ما هم تا 
اندازه ای نس�بت به ح�ق و حقیقت غیرت پیدا 
کنید، ش�ما هم عدالتخواه بش�وید، شما هم با 

ظل�م و ظال�م نبرد بکنید ش�ما ه�م آزادیخواه 
باش�ید، برای آزادی احترام قائل باش�ید، شما 
هم س�رتان بش�ود که ع�زت نف�س یعنی چه؟ 
شرف و انس�انیت یعنی چه؟ کرامت یعنی چه؟ 
اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را ما خواندیم، 
آن وق�ت از جنبه رثائیش می توانیم اس�تفاده 

بکنیم و گرنه بیهوده است. 
 آیا تاریخچه عاشورا فقط همین یک صفحه 
اس�ت؟ آیا فقط رثاء است ؟ فقط مصیبت است 
و چیز دیگری نیست؟ اش�تباه ما همین است. 
ای�ن تاریخچه ی�ک صفحه دیگر ه�م دارد که 
قهرمان آن صفحه، دیگر پس�ر معاویه نیست، 
پس�ر زیاد نیس�ت، پس�ر س�عد نیس�ت شمر 
نیس�ت. در آنجا، قهرمان حسین است. در آن 
صفحه دیگر جنایت نیس�ت، تراژدی نیس�ت، 
بلکه حماس�ه اس�ت، افتخار و نورانیت اس�ت، 

تجل�ی حقیقت و انس�انیت اس�ت، تجلی حق 
پرستی اس�ت. آن صفحه را که نگاه کنیم، می 

گوئیم بشریت حق دارد به خودش ببالد. 
 داس�تان کربال، نمایشگاهی است از عظمت 
و علو بش�ریت، از رفعت بش�ریت، نمایش�گاه 
معالی و مکارم انس�انیت است، سراسر حماسه 
است، عظمت و ش�جاعت و حق خواهی و حق 
پرس�تی در آن موج می زند. از این نظر، دیگر 
قهرمان داس�تان ما پس�ر معاویه و پسر زیاد و 
پس�ر س�عد و دیگ�ران نیس�تند. از ای�ن نظر 
قهرمان داستان، پسران علی هستند، حسین 
بن علی اس�ت، عب�اس بن علی اس�ت، دختر 
عل�ی زینب اس�ت، یک عده از م�ردان فداکار 
درجه اولی هس�تند که خود حسین که حاضر 
نیس�ت یک کلم�ه مبالغه و گزاف در س�خنش 

باشد، آنها را ستایش می کند.

بخشی از سخنان معلم شهید انقالب،روحانی مطیع والیت  شهید آیت اهلل مرتضی مطهری )رحمه اهلل علیه(:


