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نشریه خبری، تحلیلی  ـ  سـیاسی، اجتـماعی، فرهنـگی
سال پانزدهم                               شماره سیصد و شصت
   جمعه 23 آذر )9( 1397                              500 تومان

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

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

گرانی و نگرانی، دستاورد دولت روحانی!

f
 أَ لَ�ْم يَْأِن لِلَّذيَن آَمُنوا أَْن تَْخَش�َع ُقُلوبُُهْم لِِذْکِر 
ِ َو م�ا نََزَل ِم�َن الَْحقِّ َو ال يَُکونُ�وا َکالَّذيَن أُوتُوا  اللَّ
الِْکتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم الَأَْمُد َفَقَسْت ُقُلوبُُهْم 

َو َکثيٌر ِمْنُهْم فاِسُقوَن
آي�ا برای کس�انی ک�ه ايم�ان آورده ان�د وقت آن 
نرسيده که دل هايش�ان برای ياد خدا و برای آنچه از 
حق نازل ش�ده فروتن و خاش�ع شود و مانند کسانی 
نباش�ند که پيش از آنها کتاب آس�مانی به آنها داده 
ش�ده بود ، پس مدت  عمر و خوش�ی زندگی بر آنها 
طوالنی شد و دل هايشان سخت گرديد ، و بسياری از 

آنها نافرمان بودند؟!                        )سوره  حدید آیه 16(

 قال  موالنا امیرالمومنین علی بن ابیطالب )علیه السالم(:
روا  ِة الَعدِل اَن يَُقدِّ  اِنَّ اللهّ َ َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض َعلى اَئِمَّ

اَنُفَسُهم بَِضَعَفِة النهّاِس َكيال يََتَبيََّغ بِالَفقيِر َفقُرُه
خداوند عزوج�ل بر پيش�وايان عادل واجب 
كرده كه س�طح زندگى خود را ب�ا مردم ناتوان 
برابر كنند تا فقير را، فقرش برآشفته نكند.                            
                                                  )اصول کافی ج 1 ، ص 411(              

گرانی و نگرانی ...
 چندماهی اس�ت ک�ه موضوع ت�ورم و گرانی، 
مردم را با نگرانی ها و مش�کالت مختلفی درگیر 
نموده اس�ت و همانگونه که رهبر معظم انقالب از 
مدته�ا قب�ل، پی�ش بین�ی فرمودن�د، وضعیت 
اقتصادی و معیشتی، به مهم ترین اولویت کشور 

تبدیل شده است.

  جه�ش ب�ی س�ابقه ی ن�رخ دالر و ط�ال که 
بالفاصله سقوط ارزش پول ملی و افزایش 3 تا 5 
براب�ری قیمت ها را ایجاد نمود، آنچنان وضعیتی 
را ب�رای اقتصاد)اع�م از تولی�د و کس�ب و کار و 
زندگ�ی روزمره برای همه ی طبقات( ایجاد کرده 
ک�ه بی�م آن م�ی رود این مس�ئله، ب�ه صدمات 
جب�ران ناپذی�ری در عرص�ه ه�ای سیاس�ی و 

فرهنگی و اجتماعی نیز منجر شود.
  اکن�ون با گذش�ت چندم�اه از ای�ن وضعیت 
جدید، متاس�فانه نه تنها مسئوالن دولتی برنامه 
ای موث�ر برای ب�رون رفت از ای�ن وضعیت  ارائه 
نکرده ان�د، بلکه تلویحا یا ب�ه تصریح، وعده ی 
ماهها و س�ال سخت آینده را هم به مردم داده و 
حت�ی امثال آقای رئیس جمهور بعنوان مس�ئول 
اول ای�ن اوض�اع، با طلب�کاری و ب�ی خیالی، از 
افزایش قیمت بنزی�ن و کاهش فقط 20 درصدی 
ن�رخ ها، آن ه�م در صورت امض�ای تعهدنامه ی 
ذل�ت بار مال�ی موس�وم ب�ه FATF ب�ا غربیها                 

خبر می دهد.
  در ای�ن می�ان، گرچه ملت ای�ران در دهه ی 
اول و دوم انق�الب، بدلی�ل جن�گ تحمیل�ی و 
تحریم ها و... با مشکالت اقتصادی بزرگی مواجه 
ش�ده و آن را تحم�ل نمودند)و البته ب�ا وجود نا 
مالیم�ات  ،همچنان برای دفاع از انقالب و تحمل 
س�ختی ها آماده اند(، اما وضعیت کنونی به چند 
دلیل، تفاوت بارزی ب�ا آن دوران دارد که تحمل 
مش�کالت کنون�ی را ب�رای م�ردم ب�ا س�وال و                 

پرسش هایی روبرو نموده است:
 1- م�ردم م�ی پرس�ند که اگر قرار اس�ت در 
مقابل فش�ار شدید اقتصادی و تحریم مقاومت و 
سختی ها تحمل ش�ود، چرا مسئوالن ارشد اعم 
از ش�خص رئیس جمه�ور و وزرا و برخی دیگر از 
متولی�ان در قوای دیگ�ر، در اوج رف�اه و منازل 
چندین میلیاردی و ثروت های چندصدمیلیاردی 
و ریخ�ت و پاش و اقامت فرزن�دان در خارج و ... 
ش�امل ای�ن مقاوم�ت و تحمل س�ختی و تنگی 

معیشت نیستند؟
 2- اگر واقعا وضعیت مالی و اقتصادی کش�ور 
ت�ا آنجا دچ�ار مش�کل اس�ت که حت�ی حقوق 
کارمن�دان و کارگ�ران نیز به تعویق م�ی افتد و 
اولویت های عمرانی کش�ور تعطیل شده و دولت 

ب�رای ح�ذف یارانه ی نق�دی، هرروز نقش�ه می 
کش�د، چگونه حق�وق بگیران نجوم�ی و مدیران 
عال�ی و دیپلماتها و نورچش�می ه�ا، همچنان از 
حقوقهای چندده میلیونی برخوردارند و امکانات، 
برای ریخت و پاش�ها و تش�ریفات و همایش�ها و 

جوالن آنها و فرزندانشان برقرار است؟
 3- اگ�ر بنابر ادعای مس�ئوالن، این وضعیت، 
ب�ه  ب�رای  دش�منان  ه�ای  تحری�م  از  ناش�ی 
زان�ودرآوردن ایران اس�المی اس�ت، پ�س چرا 
متولیان دولتی، بدون درنظرگرفتن مصالح ملی و 
ب�ی توجهی ب�ه تاکی�دات رهبر معظ�م انقالب، 
هم�واره بدنبال واگ�ذاری دس�تاوردها و امضای 
قرارداده�ای ذلت بار نظیر برجام و اف آی تی اف 
و 2030 و ق�رارداد اقیم�ی پاری�س و... ب�وده و 
هس�تند و بعد از مقاومت ملت و صدمات فراوان 
ب�ر آنها، ب�از تحریم دش�منان ملت احی�ا واجرا             

می شود .
 4- س�وال دیگر مردم آن اس�ت که خروجی 
عملکرد اینهمه مس�ئول و وزیر و مدیر و مشاور 
و نجوم�ی بگی�ر، ب�رای ح�ل مش�کالت م�ردم 
چیس�ت؟! آیا بعد از گذشت ماهها از آغاز تحریم 
ها، نبایس�تی هی�چ برنام�ه و ای�ده ی کارآمد و 
مش�خصی برای ح�ل معضالت اقتص�ادی و فائق 
آم�دن بر تحری�م ها به غی�ر از س�ازش با غرب 

اعالم و اجرا گردد؟!
 5-اگر ش�رایط اقتصادی کش�ور فوق العاده و 
ب�ه تعبی�ر آقایان، جنگی اس�ت، چرا مفس�دان 
اقتصادی و عوامل حیف و میل بیت المال در رده 
های مختلف، همچنان مشغول به کارند و چگونه 
نهادهای قضایی کش�ور نمی توانن�د با معرفی و 
دستگیری و مجازات این افراد، دست این دزدان 

و غارتگران را از اموال عمومی قطع کنند؟!
 6- اگر در فرهنگ انقالب، مس�ئوالن، نوکر و 
خادم مردم هس�تند، پس اینهمه ژست و غرور و 
بی توجهی نسبت به مشکالت و عدم پاسخگویی 
مس�ئوالن و آرای�ش ه�ای ظاه�ری و ... ب�رای 
چیس�ت؟ دولتی که با اینهم�ه امکانات و منابع و 
ثروت، خ�ود را از پرداخت یک یارانه ی حداقلی 
و توزیع یک س�بد کاالی آبرومند عاجز می داند 
و افتخارش توزیع گوش�ت منجمد با کارت ملی! 
اس�ت، چه نس�بتی با مفاهیم مقدس »تدبیر« و 

»خدمت« و »مردمساالری« و... دارد؟!
 اینها س�واالت مهم و بی جوابی اس�ت که در 
ذه�ن همه ی مردم، اع�م از انقالبی و غیرانقالبی 
وج�ود دارد و اتفاق�ا دش�منان و دس�تگاه های 
تبلیغاتی آنها با استفاده از همین ابهامات، فضای 
ذهن�ی مردم را از طریق ش�بکه ه�ای مجازی و 
ماهواره ای و س�ایتها و شایعات میدانی به دست 
گرفت�ه اند و چه�ره ی مظلوم انق�الب و نظام را 

مخدوش نموده اند.
  نکت�ه ی مه�م دیگ�ری که باید ب�ه آن توجه 
ش�ود، کم کاری نهادهای نظارتی در این وضعیت 
است: مثال علیرغم آن که با اعمال سیاست های 
خاص انقباضی و دس�تگیری فروشندگان ارز و... 
اندکی از نرخ افسارگس�یخته ی ارز کنترل شد، 
مردم همچنان ش�اهد افزایش قیمت ها و هرج و 

مرج در بازار هستند.
اتفاق�ا در این مورد هم، ش�رکت ه�ا و نهادهای 
وابسته به دولت)همانند ایران خودرو و مخابرات 
و وزارت نی�رو و...(، پیش�تاز افزای�ش قیمت ها 

هستند.

  در این زمینه س�وال جدی مردم این اس�ت که 
اینهم�ه دس�تگاه عری�ض و طویل نظارت�ی اعم از 
س�ازمان تعزی�رات، س�ازمان بازرس�ی، دی�وان 
محاس�بات، اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف 
و  اقتص�اد  وزارت  اطالع�ات،  وزارت  کنن�دگان، 
دارایی، وزارت بازرگانی، حراستها و... که هر کدام 
از آنه�ا وظیف�ه و ماموریت مس�تقیمی ب�ر کنترل 
اقتصادی و نظارت بر قیمت ها دارند، چه می کنند؟! 
چرا به وظای�ف خود عمل نمی کنن�د و  مردم را با 
گرانفروش�ان ب�ی رحم دولت�ی و غیردولت�ی تنها 

گذاشته اند؟!
 آقای�ان مس�ئول در ق�وه قضائی�ه و دولت و 
مجلس اگر از وضعیت جامعه و افسارگسیختگی 
حاکم بر تمامی اجناس و چندنرخی وحش�تناک 
حاکم بر بازار مطلع هس�تند و اگر از شرمندگی و 
خجال�ت بس�یاری از م�ردم در مقاب�ل خان�واده 
هایش�ان آگاهند و اگر عواقب خطرناک ناشی از 
فقرتحمیل�ی بر جامعه که نتیج�ه ی بی عملی و 
مسئولیت ناپذیری دولتمردان است را می دانند، 
هر چه زودتر کاری بکنند که پیامبر اس�الم)ص( 
فرمودند: َکاَد الَْفْقُر أَْن یَُکوَن ُکْفراً)فقر، انس�ان ها 

را در آستانه ی کفر قرار می دهد(.
 در مجم�وع ، ادامه ی این روند به هیچ وجه به 
مصلح�ت نظ�ام و کش�ور نیس�ت و اگ�ر ف�ورا                    
نسبت به هش�دارهای امام خامنه ای و دلسوزان 
در ای�ن زمینه توجه نش�ود و بارقه ه�ای امید از 
ح�ل مش�کالت و نش�انه ه�ای عمل�ی از ع�زم 
مس�ئوالن در برخورد ب�ا مفس�دین اقتصادی و 
ه�ای  محرومی�ت  رف�ع  و  غارتگ�ران  و  دزدان 
اقتصادی، مش�خص نگ�ردد، دش�منان داخلی و 
خارجی از فرصت ها اس�تفاده کرده و فجایعی را 
رق�م خواهند زد که جبران آنها بس�یار س�خت 

خواهد بود.

 بیاد بیاوریم هش�دار ماندگار پیرجماران، امام 
خمینی عزیز را که خطاب به مسئوالن فرمود:

»واقعًا س�ر ف�رود بیاورید به اس�الم. لف�ظ را همه 
می گویند. شاید ش�یطان را هم ازش بپرسند، بگوید 
من انقالبی هس�تم... باید به حس�ب واقع، به حسب 
انصاف، به حس�ب وجدان، این مردمی که ش�ماها 
را روی کار آورده ان�د، ای�ن م�ردم کوچه و محله 
و زاغه نش�ین که ش�ماها را روی مس�ند نشانده اند، 
مالحظه آنها را بکنی�د، و این جمهوری را تضعیفش 
نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن 
ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود...«                       
                                                            والسالم

 امسال مصادف با چهلمین سالگرد استقرار نظام 
مقلدس جمهلوری اسلامی اسلت و تلاش جدی 
دشمنان برای ایجاد شلبهه و بحران در این مقطع، 
بر ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه در نسل 
جوان نسلبت به آینده از طریق سلیاه نمایی، بزرگ 
کلردن مشلکات، زیر سلؤال بردن و یلا کم ارزش 
جلوه دادن دسلتاوردهای انقاب و ناکارآمد نشلان 

دادن نظام دینی، متمرکز شده است. 
للذا ضملن تاکیلد و یلادآوری وظیفله ی همله ی 
عاقمنلدان بله نظام در بیلان واقعیلات و خدمات 
انقاب، در ش�انزدهمین بخش از این ستون ویژه، 
گوشله هایی از افتخارات و دستاوردهای انقاب در 
حوزه های مختلف را یادآوری می کنیم که:               

  آب دریا را اگر نتوان کشید،         
                              هم به قدر تشنگی باید چشید

دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی )16(
حوزه ی زنان و خانواده: 

 7 هلزار شلهید و 5 هلزار جانبلاز زن، نملاد 
مقاوملت و نقش آفرینلی ممتاز زنلان در انقاب و 

دفاع مقدس است.
 مشلارکت فعلال 23 هلزار امدادگلر و 2300 
پزشلک زن در جبهه هلای دفاع مقلدس، افتخار 

مقاومت جامعه زنان است.
 امید به زندگی زنان از 54 سلال در سال 1355 

به 78 سال ارتقا یافته است.
 پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 

نفر در سال 1355 به 60هزار نفر رسیده است.
  بانوان پزشلک متخصص با رشلد 50 برابری  از 
597 نفرقبل از انقاب به 30هزار نفر رسیده است.

 تاکنون انقاب اسلامی در جهت ارائه خدمات 
پزشلکی به بانوان 5300 نفر پزشک فوق تخصص 

تربیت کرده است.
 ایجلاد بیمارسلتان های مخصلوص بانلوان از 
اقداملات مهلم و برجسلته نظام اسلامی در ارج 

نهادن به مقام شامخ زن در دنیاست.
  طبق آمارهای جهانی تعداد مرگ ومیر مادران 
در هنگام زایمان نسلبت به قبل از انقاب اسامی 

90 درصد کاهش یافته است.
 کل مدال های جهانی ورزش بانوان در 57 سال 
حکوملت پهللوی 5 مدال، اما در 40 سلال پس از 

انقاب، با رعایت حدود شرعی 160 مدال است.
 هلم اکنون540 هلزار نفر از بانوان کشلور، در 

رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند.
  پلس از پیروزی انقلاب اسلامی 159 قانون 
ناظر به تعالی زنان در مجلس شلورای اسلامی به 

تصویب رسیده است.
 تعلداد نویسلندگان زن از کمتلر از 50 نفر در 

سال 57 به 8 هزار نفر رسیده است.
 پیش از انقاب، هیچ ناشلر زن وجود نداشلت، اما 

امروز 712 ناشر زن در حال فعالیت هستند.
 80 درصد مخاطبان 11 هزارموسسه قرآنی کشور 6 

میلیون نفر از زنان هستند.               )ادامه دارد( 
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2     جـمعه 6 ربـیع الثانی )4( 1440 هجری قمری

حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه :
قدر محرومان را بدانید ...

مس�تمندان و فق�را و دورافتاده ها در 
صف مق�دم جامعه هس�تند، و همینها و 
همی�ن زاغ�ه  نش�ینان و همین حاش�یه  
نش�ینان و همین محرومان بودند که این 

انقالب را به ثمر رساندند.
اینه�ا بودند که از همه چیز خودش�ان 
س�ابق  رژی�م  در  عزی�ز  اس�الم  راه  در 

گذشتند و اآلن همه مشغول اند.
همینها هس�تند ک�ه اآلن در جبهه  ها 
مشغول به فداکاری هس�تند، و جوانهای 
همین هاست که در سرتاسر کشور، داخل 
و در خارج کش�ور مشغول  اند برای تأیید 
اس�الم. و مل�ت ش�ریف ایران ق�در یک 
همچ�و جوان�ان و ق�در ی�ک همچ�ون 

خانواده هایی ک�ه این جوان�ان را تحویل 
جامعه داده  اند می داند؛ و عمده این است 
که در پیش�گاه خدای تبارک و تعالی یک 

درخشندگی خاص این افراد دارند.
اگ�ر نبودن�د این محروم�ان جامعه که 
دلبس�تگی به این دنیا ب�ه آن طوری که 
باالتریها ب�ه خیال خودش�ان دارند، اگر 
نب�ود همت ای�ن محروم�ان و همت این 
روس�تائیان و همت این جنوب ش�هریها، 
اگ�ر نبود ای�ن، نه رژیم س�ابق ظلمش از 
بین رفته بود و نه ما در مقابل مش�کالت 

می توانستیم مقاومت کنیم.
آنه�ا به م�ا منت دارند که م�ا را از این 
قی�دی ک�ه ابرقدرتها به دس�ت و پای ما 

بسته بودند نجات دادند.

از  جمع�ی  دی�دار  در  انق�اب،  معظ�م  رهب�ر   
خانواده های ش�هدا فرمودند: نقشه آمریکا لو رفته. 
میخواهند به کمک تحریم و کارهای ضدامنیتی در 
ای�ران اختاف و جنگ داخلی ایج�اد کنند. گفتند 
ایران، تابس�تان داغی خواهد داشت و ۴۰ سالگی را 
نمی بیند. به کوری چش�م آنها ملت ایران ۲۲ بهمن 
امسال، ۴۰ سالگی انقاب را با شکوه برگزار خواهد 
ک�رد. همه حواسش�ان را جمع کنند. ممکن اس�ت 
آمری�کا در س�ال ۹۷ جنجال کند و نقش�ه را برای 

سال ۹۸ کشیده باشد.
 ام�ام خامن�ه ای فرمودند: نبای�د لحظه ای غافل 
شد و همه باید بیدار و هوشیار باشند. توصیه ی من 
ب�ه مل�ت ای�ران به وی�ژه جوان�ان و مجموعه ه�ای 
گوناگون کش�ور اعم از همه ی صنوف و جریان های 
سیاسی این اس�ت که مراقب باشند میدان را برای 
دش�من آماده نکنند زی�را اگر غافل ش�ویم، همان 

دشمن ضعیف، زهر خود را خواهد ریخت.
 ام�ام خامن�ه ای در پیامی به بیس�ت و هفتمین 
اجاس سراس�ری نم�از فرمودند: بخ�ش مهمی از 
گرفتاریه�ا و آلودگیهای ما براث�ر نپرداختن به این 
حقیقت هش�دار دهنده است. از این رو ترویج نماز 
با همه ی شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی 

است که همه باید بدان اهتمام ورزیم .
 رهب�ر معظم انقاب در ابت�دای درس خارج فقه 
خود فرمودند: این قانون بازنشس�تگان، یک قانون 
بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به 
آن احتی�اج داش�تیم، جایش هم خالی ب�ود. منتها 
اطاق قانون، اطاق درس�تی نیست یعنی اینکه هر 
بازنشس�ته ای باید به کار گرفته نش�ود، این اطاق 
درس�ت نیست... اینجا به فکر والیت فقیه می افتند 
ک�ه باالخ�ره ولی ّفقیه اج�ازه بدهد. می آین�د از ما 
س�ؤال میکنند، ما هم مواردی را، بن�ده اینهایی را 
که می آین�د س�ؤال میکنند که نمی شناس�م، مگر 
ّ اصل این قانون، قانون  بعضی معدودش�ان را؛ ...وَاال
خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین 
اس�ت که خود نمایندگان محت�رم مجلس قانون را 
جوری ترتی�ب بدهند و اصاح کنن�د که دیگر این 
اش�کاالت پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه ی 

رهبری متوسل بشوند.
 آیت اهلل م�کارم ش�یرازی در تذک�ری مجدد به 
مجلس و قوه قضاییه درب�اره زندانیان مهریه اعام 
داش�ت: به تازگی در جراید دیدی�م که هنوز قریب 
به چهار هزار نفر در زندان هس�تند و دولت ماهیانه 
۷۰۰ میلی�ون توم�ان خ�رج آنان م�ی کند.اکثریت 
قری�ب به اتفاق این زندانیان بی گناهند و نباید این 
هم�ه بی گناه در زندان باش�ند؛ ...ب�رای آزادی این 
زندانیان، راه های ش�رعی خوبی وجود دارد که باید 
از این راه ها وارد ش�د و با این ورود، اکثریت قریب 

به اتفاق آنان آزاد می شوند.
  آیت اهلل س�بحانی از مراجع تقلید اظهار داشت: 
مطل�ع ش�دیم در تهران تئات�ری برگزار ش�ده که 
دخت�ران با کاه گی�س در آن ب�ازی می کنند، این 
حرکت در جمهوری اس�امی چه معنایی دارد که به 
معاون وزیر ارشاد تذکر دادیم تا هرچه سریع تر به 

این مسئله رسیدگی کند.
 فت�اح رئی�س کمیت�ه ام�داد امام خمین�ی)ره( 
گفت:تورم افسارگس�یخته امس�ال محاسبات ما را 
کاما بره�م زد.۶۰۰ هزار خانواده جدید وارد چرخه 

حمایتی کمیته امداد شدند.
 دادس�تان کل کش�ور تصریح کرد: رهبر انقاب 
گاهی نسبت به مس�ئوالن عصبانی و تند می شوند 
ک�ه در بخ�ش اقتص�ادی و فض�ای مجازی بس�یار 
ش�دیدتر بوده است، اما مس�ئولین کم کاری دارند.
وی اف�زود: مگر رهبر معظ�م انقاب می تواند در هر 
وظیف�ه رئیس جمهور، رئیس مجل�س و غیره ورود 
پیدا کنند.بنده بارها نامه نوش�ته و هشدار دادم که 
بانک ها دچار مش�کات زیادی هس�تند و وضعیت 
ارز خطرناک اس�ت، ام�ا در جلس�ات مرتبط با این 
موضوع�ات تنها هس�تم و تنها ی�ک رأی دارم. وی 
ادام�ه داد: بن�ده برای حض�ور بانوان در ورزش�گاه 
آزادی اعت�راض ک�ردم؛ حمل�ه بس�یاری از س�وی 
اصاح طلبان، اصولگرایان، آقایان برخاسته از حوزه 
علمیه قم و غیره به بنده ش�د که البته باکی از این 

حمات ندارم؛ اما چه مقدار حمایت شدم؟

 یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی فاش کرد: ریاض 
و تل آوی�و در نح�وه تقاب�ل ب�ا پهپاده�ای ایرانی با 
یکدیگر هم�کاری می کنندو عربس�تان و اس�رائیل 
نسبت به این پهپادها احساس خطر مشترکی دارند.

 امیرخانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: 
در آس�تانه دهه چهارم انقاب، ش�اهد الحاق نسل 
جدیدی از ناوش�کن ها به نام »س�هند« ب�ه نیروی 
دریای�ی خواهیم بود   و در آینده هم ش�اهد الحاق 
ناوشکن »دنا«، ناوشکن »دماوند« و زیر دریایی های 
کاس متوس�ط »فاتح« به نداجا خواهیم بود.نس�ل 
جوان انقاب اکنون انگشتانش�ان روی ماشه است 

تا دشمن حتی فکر تجاوز به خود ندهد.
 س�ناتور ارش�د آمریکایی اذعان داش�ت: اگر ما 
نبودیم، س�عودی ها مجبور بودن�د بعد از یک هفته 
فارسی صحبت کنند.“لیندسی گراهام” گفت:ارتش 
آن ه�ا ت�وان جنگیدن ن�دارد. نی�از ما ب�ه آن ها به 

مراتب کمتر از نیاز آن ها به ماست.
 حاجی دلیگانی عضو کمیس�یون برنامه، بودجه و 
محاس�بات مجلس با اش�اره به  پیش�نهاد افزایش 
یارانه نقدی به ۹۱ هزار تومان گفت:قطعا نمایندگان 
پیشنهاد طرح افزایش میزان یارانه نقدی در بودجه 
س�ال 98 را مط�رح می کنن�د. ب�ا توجه ب�ه تورم و 
افزای�ش قیمت کاال ها ، یاران�ه نقدی حداقل باید به 

میزان 2 برابر افزایش یابد.
 مدی�ر مرکز مل�ی تحقیقات و مطالع�ات باروری 
ابره�ا خب�ر داد: اجرای پ�روژه بارورس�ازی ابرها و 
هم�کاری نی�روی ه�وا و فضای س�پاه هی�چ مانعی 
نداریم و ب�ه زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد 
ش�د.این پروژه در اس�تان های ی�زد، چهارمحال و 
اصفه�ان،  بویراحم�د،  و  کهگیلوی�ه  بختی�اری، 
خوزس�تان، کرم�ان و ف�ارس از طری�ق هواپیم�ا و 
مناطق�ی همچ�ون خراس�ان جنوب�ی و آذربایجان 

شرقی و غربی از طریق پهپاد اجرا خواهد شد.
 »نوری مالکی« نخس�ت وزیر اسبق عراق تاکید 
کرد:تش�کیل ناتوی عرب�ی علیه ای�ران محکوم به 
شکس�ت اس�ت.دولت عراق عضو هی�چ ائتافی با 
آمریکا و عربستان سعودی علیه ایران نخواهد شد، 
چرا که عربس�تان سعودی جز جنگ و ویرانی برای 
عراق چیز دیگری نداشته است.تحریم های آمریکا 

علیه ایران غیر اخاقی است.
 طب�ق گ�زارش گم�رک در 8 م�اه اول امس�ال 
مهمتری�ن مقصد صادراتی ایران, عراق با 6 میلیارد 
و 757 میلیون دالربود.چین، امارات،افغانس�تان و 
هند، به ترتی�ب، جایگاه های دوم تا پنجم صادرات 

ایران را دارا هستند.
  طبق آمارهای رس�می اس�تخراج ش�ده، کشور 
بیش�ترین درآمده�ای نفت�ی را در نیم�ه نخس�ت 
امس�ال داش�ته اس�ت. در حالیک�ه نیمه نخس�ت 
پارس�ال، درآم�د نفتی ای�ران به 30 ه�زار میلیارد 
تومان هم نرس�یده بود، این عدد در نیمه نخس�ت 

امسال به باالی 51 هزار میلیارد تومان رسید.
روز  مراس�م  در  دانش�جویی  بس�یج  نماین�ده   
دانش�جو با حضور رئیس جمهور در سمنان با انتقاد 
ش�دید از وی گف�ت :چطوری آب و صاب�ون بیاریم 
روت�ون رو بش�وریم؟ گفتی�د تم�ام تحری�م ها لغو 
خواهد ش�د ؛ش�د؟ ]دانشجوها:نش�د[  البته تجربه 
نشان داده مطالبات مردم با یک جنگ روانی جدید 
پاس�خ داده خواه�د ش�د،پس ادام�ه نمی دهم.وی 
افزود:تفکرات شما بایی بر سر اقتصاد کشور آورد 
که جنگ جهانی نمی توانست بیاورد.در این مراسم 
هنگام ورود روحانی دانشجویان فریاد می کشیدند: 

تورم گرانی جواب بده روحانی.
 »کام�ران«، نماینده مردم اصفهان در مجلس  در 
صحن علنی گفت: مگر تحقیق و تفحص لولو اس�ت 
که نمی گذارند در مجلس انجام شود؟چطور تفحص 
دس�تگاه های دیگر باید انجام ش�ود ام�ا بر مجلس 

نباید این امر صورت گیرد؟
 فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تایید خبرتست 
اخی�ر موش�ک بالس�تیک گف�ت: م�ا تس�ت های 
موش�کی مان را انجام می دهیم و ای�ن کار اخیر هم 
تست مهمی بود. واکنش آمریکایی ها نشان می دهد 
ک�ه ای�ن موض�وع ب�رای آنها بس�یار مهم ب�ود که 
فریادشان درآمد. در س�ال، بیش از ۴۰ یا ۵۰ تست 

انجام می دهیم.
 در بازرسی س�ازمان تعزیرات، یک شرکت لبنی 
مع�روف ب�ه عل�ت گرانفروش�ی ۶ میلی�ارد و ۸۹۶ 
میلیون تومان جریمه شد.مسئوالن این شرکت بعد 
از جریمه ش�دن رس�ما اع�ام کردند قیم�ت ها را 

پایین نمی آورند!
 حکم »انفص�ال از خدمت ولی اله س�یف، رئیس 
س�ابق بانک مرکزی« در مرحله تجدید نظر مجددًا 
تائید شد.با توجه به تایید حکم، او نمی تواند مشاور 

روحانی در امور پولی و بانکی باشد.
  »علیرضاقزوه« ش�اعر متعهد کش�ور در برنامه 
زنده گفت:  هوس پیش�ه ها ش�ده ان�د هنرمند و به 
اصطاح س�لبریتی وملیجک ها آمدند و موالناها را 

کنارگذاشتند.
 حجه االس�ام رئیس�ی در جمع دانش�جویان با 
کنای�ه گف�ت: خدا رحم ک�رد که ما رئی�س جمهور 
نش�دیم که دالر بش�ود ۵ هزارتومان.چرا نقدینگی 

کنترل نمی شود و چرا به سمت تولید نمی رود؟
 برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در ام�ور ای�ران، اعام کرد :ای�ن وزارتخانه موضوع 
اخ�راج فرزن�دان مقامات جمهوری اس�امی از این 
کش�ور را بررس�ی می کند. وی گف�ت: در حالی که 
مقام�ات دول�ت ایران ش�عار م�رگ بر آمریکا س�ر 
می دهند خانواده های خود را به کش�ور »به اصطاح 
ش�یطان بزرگ« می فرس�تند تا با اس�تفاده از پول 

مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند.
 میرسلیم تاکید کرد: FATF موقعی برحق است 
که امکان دسترس�ی همگان را ب�ه اطاعات خزانه 
دارى آمری�کا در مورد کمك مالی به امثال القاعده و 
داعش و منافقان میس�ر س�ازد و اال اب�زار جدیدى 

براى سلطه بیشتر استکبار است.
 ص�ادق زیب�اکام فع�ال سیاس�ی اصاح طل�ب 
اعتراف ک�رد: بخاطر دفاع از روحانی ش�رمنده ایم.
حجاریان تاش می کند تا حس�اب خود را از دولت 
جدا کند.اگ�ر تاش های اصاح طلبان نبود روحانی 
4 میلیون رای نیز نداشت وی افزود:آقای حجاریان! 
مردم اس�باب ب�ازی ما نیس�تند. م�ا نمی توانیم از 
مس�ئولیت اجتماعی خود در قبال انتخاب روحانی 

شانه خالی کنیم. 
 حجت االس�ام ناص�ری ن�ژاد عضو فراکس�یون 
نمایندگان والیی تصریح کرد: عملکرد مجلس دهم 
ندیدی�م. مجل�س  جای�گاه  و  ش�أن  در  را 
موضع گیری ه�ای مجل�س ۱۸۰ درج�ه ب�ا مواض�ع 

آیت اهلل مدرس تفاوت دارد .
 بهمن کلباس�ی خبرنگار بی بی س�ی در پاس�خ 
ادعای علی مطهری نوشت: »این شوخی ها چیست 
که نایب ریس مجلس میکنه؟در برجام،تاسیس�ات 
هس�ته ای که س�هله، اگر ایران همه موش�کهاش را 
هم بار میزد و میرفت کاخ س�فید تحویل میداد، باز  
ترامپ،بولتون،پومپئو.. از برجام خارج می ش�دند«.
گفتنی اس�ت: مطهری مدعی ش�ده بود »بخشی از 
دالیل خروج ترامپ مخالفانی بودند که با کارشکنی 
اجازه ندادند برجام درس�ت اجرا ش�ود.«البته این 
نکته را باید متذکر شد که با تاکید و تضمین آقایان 
ظری�ف و روحانی مبنی بر اینک�ه »حتی در صورت 
خ�روج آمری�کا، ب�از ه�م  در برج�ام م�ی مانیم«، 
آمریکای�ی ها باید خیلی بی عقل م�ی بودند که به 

تعهدات برجامی خود پایبند بمانند.
 حاجی پورفعال سیاسی نوشت: رئیس جمهور در 
حال�ی ک�ه رون�د قانونی پیوس�تن یا نپیوس�تن به 
رویک�ردی  در  اس�ت،  ج�اری  کش�ور  در   FATF
پوپولیس�تی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ 
درصد ارزانی می ش�ود! روحانی س�ه سال پیش نیز 
همی�ن مق�دار )۲۰ درص�د( وعده داده ب�ود که اگر 
برج�ام را بپذیریم، ارزانی خواهد ش�د! با این حال 
تکرار وعده ۲۰ درصدی در ش�رایطی که ارزانی ۲۰ 
درصدی پس�ابرجام به گران�ی حداقل ۲۰۰ درصدی 

منجر شده، خیلی عوامفریبانه است. 
 فراکس�یون نماین�دگان والیی مجلس ش�ورای 
اس�امی در پی تصویب مجدد بخش هایی از الیحه 
»CFT« با انتقاد از عدم فرصت کافی برای بررس�ی 
ای�ن الیح�ه در مجل�س، خواس�تار اعام اس�امی 

نمایندگان موافق با این الیحه شده است.
 ب�ا وجود انتش�ار اخباری در مورد احمد بس�اق 
زاده دبی�ر س�ابق هیئت مدی�ره ی فوالد اکس�ین 
خوزس�تان، که چندی پی�ش از کار کنار گذاش�ته 
شده بود، ش�واهد موجود حاکی از تعهد نامبرده به 
انق�اب در ط�ول خدم�ت و الت�زام وی ب�ه قوانین          
می باش�د که هم اکنون در جایگاه مش�اور مشغول 

خدمت شده است.
 محمدرضا خاتمی از فعاالن سیاس�ی اصاح طلب 
پس از ادعای جدیدش مبنی برتقلب ۸ میلیونی در 
انتخابات ریاس�ت جمهوری س�ال ۸۸ به دادگاه فرا 

خوانده شد.خاتمی اخیرا در پاسخ به سؤالی درباره 
انتخابات ۸۸ مدعی ش�ده بود که در ستاد انتخابات 
وزارت کش�ور و در زمان تجمیع و اعام آراء نهایی 
انتخابات، تعداد ۸ میلیون رأی به آرای احمدی نژاد 

اضافه شده است.
 ی�ک دانش�جوی دانش�گاه تربی�ت م�درس  از 
دبیرکل کارگزاران س�ازندگی که به دانشگاه جهت 
س�خنرانی رفت�ه بود پرس�ید: آق�ای کرباس�چی! 
تجربیات تان در زمینه اختاس و فس�اد چه کمکی 

به آینده ی ما دانشجویان می کند؟
 حک�م نهایی دی�وان محاس�بات کش�ور درباره 
بورس�یه های دولت دهم صادر ش�د.بر این اس�اس 
تخلف�ی متوجه ش�ورای مرکزی ب�ورس دولت دهم 
نیس�ت و این ش�ورا در حدود وظای�ف و اختیارات 
قانون�ی عم�ل ک�رده اس�ت.گفتنی اس�ت: جنجال 
بورس�یه ه�ا در ابتدای دول�ت روحان�ی و حمله به 
عملکرد دولت قبلی تا مدتی حاشیه ساز شده بود. 

 آی�ت اهلل مهدوی عضو مجل�س خبرگان رهبری 
در حاش�یه جلس�ه ای در واکنش به دفن آقای تاج 
الدین در گلس�تان ش�هدای اصفهان اعام داشت: 
این بدعتی که در گلس�تان ش�هدا اصفهان با زور و 
قلدری و ضرب و ش�تم مادر، همسر، فرزند شهید و 
توهین به یک روحانی معمم انجام ش�د به راس�تی 
دل انس�ان را آزرده م�ی  کند.ام�ام  جمع�ه موقت 
اصفهان با بیان اینکه مس�ئول بنیاد ش�هید کشور 
ادعا کرده اس�ت بنیاد ش�هید اصفهان با فریب من 
م�کان دفن جن�اب تاج  الدی�ن را قطع�ه صالحین 
معرف�ی کردند که من اج�ازه تدفین را صادر کردم، 
گفت: پیدا شدن این قطعه در گلستان شهدا خیلی 

عجیب و خنده دار است.
 آی�ت اهلل س�یداحمد علم اله�دی ام�ام جمع�ه 
مش�هدمقدس تصریح ک�رد : آمریکا اگ�ر به ماندن 
ای�ران در برجام مطمئ�ن نبود به س�ادگی از برجام 
خارج نمی ش�د. درست نیست که مجلس و دولت و 
مس�ئوالن دنبال�ه رو عوامل اطمینان بخ�ش آمریکا 
باش�ند.ترامپ به دولت قبلی آمریکا گفت زمانی که 
ایرانی ه�ا در مذاکرات به این میزان س�خاوتمندانه 
برخ�ورد کردند و خودش�ان هسته ای ش�ان را نابود 
کردن�د نباید ب�ه همین میزان اکتف�ا می کردید.وی 
افزود:کس�انی که می گویند مانعی ن�دارد با آمریکا 
س�ازش کنی�م، این ها نس�بت به انق�اب از یزید و 
معاویه باالتر و از ساخان آمریکایی در منطقه بدتر 

هستند.
 آی�ت اهلل طباطبایی ن�ژاد امام جمع�ه اصفهان با 
انتقاد از خلف وعده رئیس جمهور درباره زاینده رود 
گفت:رئی�س جمهور در س�فر به اصفه�ان مبنی بر 
پمپاژ آب برای احیای رودخانه زاینده رود وعده داد 
ول�ی این وعده عملی نش�ده اس�ت.وی اف�زود:در 
دیداری که بنده با رهبر معظم انقاب داشتم، گفتم 
که مردم اصفه�ان توقع دارن�د همان گونه که برای 
احی�ای دریاچ�ه ارومی�ه از صندوق ذخی�ره ارزی 
برداش�ت ش�د، برای احیای رودخانه زاینده رود نیز 
این کار انجام ش�ود که آقا ب�ا ناراحتی فرمودند که 

دولت درخواستی در این زمینه نکرده است.
  ترکی ) نماینده مردم فریدون ش�هر ( با اش�اره به اس�تعفای 
دس�ته  جمعی 19 نماین�ده مجلس اس�تان اصفهان 
گفت:نماین�دگان ب�ه دلی�ل ح�ذف پروژه ه�ای آب 
رس�انی اس�تان اصفهان از ردیف های بودجه س�ال 
آینده، نام�ه ای را تدوین و در آن اس�تعفای خود را 
اعام کردند. حجه االس�ام سالک نماینده اصفهان 
نیز در این زمینه گفت:موضوع اس�تعفای نمایندگان 
ب�ه 2 موض�وع مربوط می ش�ود، یک�ی موضوع آب 
اس�تان اصفهان اس�ت ک�ه علی رغ�م صحبت های 
تبلیغات�ی رئیس جمهور در اصفهان که قول داد آب 
در زاینده رود جاری می ش�ود اما هیچ خبری نشد و 
وضع بدتر ش�د.هم چن�ان برداش�ت های بی رویه از 
زاین�ده رود در ح�ال انج�ام اس�ت و بارگذاری های 
جدید هم روی رودخانه انجام ش�ده اس�ت، 5 سال 
اس�ت انتق�ال آب در ردیف ه�ای بودجه نیس�ت و 

امسال هم به طور کلی از آن حذف کردند.
 کربایی س�ید رضا نریمانی مداح متعهد وانقابی 
در واکن�ش به دفن تاج الدین در گلس�تان ش�هدای 
اصفهان در بیانیه ای اعام داش�ت: اینجانب همصدا 

با هزاران خانواده ی شهید دفاع مقدس و مدافع 

4 دی سالروز میالد حضرت عیسی مسیح)ع( مبارک باد8 ربیع الثانی سالروز میالد مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السالم مبارک باد

ولی امر مسلمین  جهان  و مرجع عالیقدر تشیع 
حضرت امام  خامنه ای)مدظله(

 س�وال:  اگر فردى در يک ش�رکت خصوصى ش�اغل 
باش�د و ب�ه مرور زمان پ�ى ببرد که قس�متى از درآمد 
شرکت از طريق نيرنگ و دروغ و مستندسازى مدارک 
جعلى حاصل مى شود، جهت ادامه درآمد و امرار معاش 

چه وظيفه شرعى دارد؟
 ج�واب: اگر مى دانيد کارى که انج�ام مى دهيد حرام 
اس�ت، باي�د ترک کنيد، ول�ى اگر نمى داني�د، به ِصرف 

احتمال، ترتيب اثر ندهيد.

  ازهم�ان روزهای ابتدایی جن�گ، کمتر ابراهیم 
به تدریس می رس�ید، تا اینکه تمامًا در جبهه بود.گروهی 
راه افتاده بود به نام گروه چریکی نامنظم شهید اندرزگو . 
رزمن�ده های�ی پرت�وان ومخل�ص که ق�رار ب�ود عملیات 

شناسایی انجام دهند و فرمانده گروه, ابراهیم بود.
از رفتارش با اس�را می گفتند که چگونه مراعات می کرد.
چن�ان می ش�د که مثاًل یکب�ار از هجده اس�یر عراقی که 
گرفت�ه بودند ، داوطلبانه به مبارزه با رژیم صدام پرداخته 

بودند و دست آخر هر هجده نفر به شهادت رسیدند.
یکب�ار ه�م بچه ه�ای آموزش ک�ه نارنجک آموزش�ی ای 
اشتباه به سنگر ابراهیم انداخته بودند ، بعد از چند لحظه 
شاهد صحنه ای بودند که به باورشان نمی آمد. ابراهیم به 
روی نارنجک خوابی�ده  بود.این ماجرا بعدها زبان به زبان 

بین همه پیچید...                   )خاطره ای در مورد شهید ابراهیم هادی(
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حض��رت آی��ت اهلل العظمی ام��ام خامن��ه ای مدظل��ه :
مهم ترین اولویت، رفع فقر و محرومیت...

 سیاس�ت »نه ش�رقی و نه غربی«، حمایت از 
مستضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و حرکت 
امت ب�زرگ اس�امی و فای�ق آمدن ب�ر عوامل 
اختاف و دوگانگی مس�لمین در سطح جهان، و 
مجاهدت برای ایجاد مدینه ی فاضله ی اسامی، 
و تکی�ه ب�ر جانب�داری از قش�رهای مح�روم و 
کوخ نش�ین، و ب�ه کار گرفت�ن هم�ه ی عوامل و 
امکانات برای بازس�ازی کش�ور در سطح داخلی 
کش�ور، خطوط اصلی برنامه های ماس�ت. هدف 
اصلی از این همه، زنده کردن دوباره ی اس�ام و 
بازگشت به ارزشهای قرآن است و ما یک سر مو 

از این هدف عقب نخواهیم نشست.
 مهم ترین مسأله ی دستگاه ما و نظام جمهوری 
اسامی کوش�ش برای رفع فقر و محرومیت در 

جامعه، و حمایت و کمک به طبقات مستضعف 
و محروم است. واقعا باید صحت برنامه ها را به 
این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای 

دیگر را در اولویتهای بعد قرار داد.
 مس�ؤوالن بای�د دنب�ال عدال�ت و دنبال 
آس�ان کردن زندگی برای طبقات مستضعف 
و محروم و پابرهنه باشند. مراد کسانی است 
که در روز خطر این مملکت را نجات دادند و 
اگ�ر خ�دای نک�رده ب�ار دیگر خط�ری این 
مملکت را تهدید کند، باز هم همین جامعه ی 
کارگ�ری، همی�ن معلمان، همین قش�رهای 
مح�روم و همی�ن کارمندان�ی ک�ه از لح�اظ 
درآمد در سطوح پایینی قرار دارند، می روند 

دفاع می کنند و سینه سپر می سازند.

شماره آینده )ان شاءاهلل(:
جمعه 7 دی 97

تحلیل  و  اخبار  به  دسترسی  برای  توانید  می  شما 
و  شوید  عضو  نشریه  های  درکانال  روزانه،  های 
نیز  خود  دوستان  به  را  ها  کانال  این  در  عضویت 

توصیه نمایید. 
هاتگرام:        

ایتا : 
سروش:

                                                              @ebratha_ir
                                                              @ebratha_org

                                                          @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 در شهرستان 

خود, با تلفن های نشریه تماس حاصل فرمایید.
در محل  را  نشریه  لطفا  نشر حقایق،   جهت 

مناسبی نیز نصب نمایید.
 برای اشتراک در تمام نقاط کشور می توانید 
مبلغ 25 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 

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:

ح�رم که اینروزه�ا در حال اعتراض به این مس�ئله 
هستند، ضمن محکوم نمودن ضرب و شتم روحانیون 
و خانواده معظم شهدا و اعمال تبعیض و بی عدالتی 
در دفن آقای تاج الدین، شناسایی و برخورد با همه 
ی عوام�ل این موضوع، در ه�ر جایگاه و موقعیت را 
خواس�تارم و برای تداوم اعتراض تا حصول نتیجهٰ، 
هم�ه ی دوس�تان انقالب�ی و فعاالن فرهنگ�ی را به 

تداوم حضور در صحنه دعوت می نمایم .
 دادس�تان زاه�دان از دس�تگیری 10مته�م در 
رابطه با حادثه تروریس�تی چابهار خبر داد وگفت: 
ای�ن اف�راد در شهرس�تان های مختل�ف اس�تان 

سیستان و بلوچستان دستگیر شده اند.

 »نیک�ی هیل�ی«، نماینده مس�تعفی آمریکا در 
س�ازمان مل�ل اذعان داش�ت:  واش�نگتن برای به 
کرسی نش�اندن حرفهایش و تحقق اهدافی که در 
سر دارد، اینطور وانمود می کند که »ترامپ« مردی 

دیوانه است و هر اقدامی ممکن است انجام دهد.
از  ب�ا اس�تفاده   جنگنده ه�ای اف ۱۶ عراق�ی 
گزارش های دقیق اطالعاتی از مواضع تروریست ها، 
۲ مرکز اس�تقرار آنها در منطقه سوس�ه در داخل 

خاک سوریه را بمباران کردند. 
 در ادام�ه انزوای آمریکا و رژیم صهیونیس�تی؛ 
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ضدفلسطینی 
آمری�کا را رد کرد. قطعنامه پیش�نهادی ایرلند که 
بر لزوم پایان اشغالگری در فلسطین تأکید داشت، 
ب�ا رأی مثب�ت اکثری�ت قریب ب�ه اتف�اق اعضای 

سازمان ملل تصویب شد.
 روزنامه نیویورک تایمزنوشت: یکی از طرح های 
س�عودی ها که ب�ه دول�ت ترامپ ارائه ش�د، طرح 
مشهور به »ناتوی عربی« است.سعودی ها از آن به 
عنوان یک ائتالف نظامی اس�المی یاد می کنند که 
هرگاه رئیس جمهور منتخب آمریکا )ترامپ( اراده 

کند، وارد عمل خواهد شد. 
 مش�اور یاس�ر عرفات رئیس س�ابق تشکیالت 
خودگ�ردان فلس�طین گف�ت ک�ه صورت جلس�ه  
نشس�تی را در اختیار دارد ک�ه ثابت می کند ترور 

عرفات با موافقت رژیم سعودی انجام شد.
 وزیر دادگس�تری رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
FATF ب�ا عضویت این رژیم در این کارگروه مالی 
موافق�ت کرده اس�ت.رویترز ب�ا اعالم ای�ن خبر، 
نوشت: عضویت تل آویو در FATF نفوذ این رژیم 
برای اثرگ�ذاری ب�ر تصمیمات این نه�اد در مورد 

ایران  را افزایش می دهد.

 دکتر »جبرائیلی«، پژوهش�گر اقتصاد سیاسی 
خبر داد:از ابتدای انقالب تا کنون ۴۵ تعهد سپرده 
ش�ده که ۳۲ تای آن در این دوره )دولت روحانی ( 
بوده! جالبه ک�ه تو اکثر این پروژه ها نفوذی وجود 
داش�ته. وی افزود:خاموش�ی های تابستان اخیر به 
این دلیل ب�ود که)بخاطر تعهد دولت در معاهده ی 
اقلیمی پاریس( توسعه ظرفیت نیروگاه های کشور 

از محل سوخت فسیلی را ادامه ندادند.
 اس�تاد رحیم پور  ازغ�دی عضو ش�ورای عالی 
انق�الب فرهنگ�ی تصریح کرد :نتیج�ه تفکر غرب 
زده برخی از مسئولین این است که مدام به دنبال 
امض�ای قرارداده�ا و معاه�دات خارج�ی همچون 
برجام، FATF هس�تند.دولت کنوانسیون اسالمی 
حقوق کودک، که خودمان تنظیم کرده ایم را ابالغ 
نمی کن�د؛ اما کنوانس�یون حقوق کودک س�ازمان 
 FATF ملل را ابالغ و اج�را می کند.7 عضو اصلی
پول ش�ویی 227 میلیارد دالری داشتند. آن وقت 
به م�ا می گویند ب�رای مبارزه با پولش�ویی باید به 

آنها بپیوندیم.
 دادس�تان کل کشورتاکید کرد :  عوامل نفوذ در 
متأس�فانه  ام�ا  ش�دند؛  دس�تگیر  محیط زیس�ت 
حمایت هایی از نفوذی ها ش�د، البت�ه مدارک نفوذ 
آنان به صورت کامل موجود اس�ت.وی افزود:نفوذ 
در نهادهای مختلف کش�ور جدی گرفته شود.چند 
سال اس�ت که آمریکا و اس�رائیل از طریق عوامل 
خ�ود در محی�ط زیس�ت در مکان های حس�اس و 
حیاتی کشور نفوذ پیدا کرده و دوربین های خود را 

به کار گذاش�ته ت�ا به عنوان مث�ال از فالن حیوان 
مراقبت داشته باشند.

آی�ت اهلل  نقاش�ی  تابل�و  اقدام�ی عجی�ب  در   
س�یدمحمود طالقانی که سالهاست بر روی یکی از 
ساختمان های تهران نصب شده، توسط شهرداری 

تهران حذف و به جای آن تبلیغات گذاشته  شد! 
 کوچکی نژاد، رئی�س کمیته تحقیق و تفحص از 
س�ازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد :از س�ال 89 
باید حدود 310 هزار میلیارد تومان به این سازمان 
وارد می ش�د. دس�تگاه هایی که باید این رقم را به 
سازمان پرداخت می کردند حدود 50 هزار میلیارد 
تومان را پرداخت نکردند که از دستگاه ها خواسته 
ش�ده علت پرداخت نکردن این رق�م را به کمیته 
تحقی�ق و تفحص اعالم کنن�د. 30 درصد از منابع 
حاص�ل از هدفمن�دی یارانه ه�ا باید ب�ه برخی از 
دس�تگاه ها که طبق قانون وظایف�ی به آنها محول 
شده بود، پرداخت می شد. تنها 3 درصد از این 30 
درصد پرداخت شده که به دنبال علت این موضوع 
هستیم. به طور نمونه از 10 درصد یارانه  ای که باید 
به حوزه بهداش�ت پرداخت می شد، فقط یک و نیم 

درصد از آن پرداخت  شده است!
 کیه�ان درب�اره جزئیات بازداش�ت تع�دادی از 
فع�االن حوزه جمعیت نوش�ت: نفوذی های ش�کار 
ش�ده در حوزه جمعیت، با حرکت چراغ خاموش و 
ع�ادی  و  جمعیت�ی  بح�ران  آماره�ای  تحری�ف 
جلوه دادن ای�ن موضوع، مانع رس�یدن آژیر خطر 
جمعیت به گوش برخی مس�ئوالن می ش�دند. آنها 
حتی با البی گری در س�ازمان ملل تمامی گزارشات 
این س�ازمان درباره بح�ران جمعیتی ایران را پاک 

کرده بودند.
 محم�د ایمان�ی کارش�ناس مس�ایل سیاس�ی 
نوش�ت:آقای صالحی عضو  تیم مذاکرات برجام به 
یورونی�وز گفت»فش�ار اقتص�ادی غوغ�ا می کند؛ 
حقوق من س�ه ه�زار دالر ب�ود، االن هفتصد دالر 
ش�ده اس�ت«.اما میان مردم عادی و امثال آقایان 
صالح�ی و ظریف، س�ه تف�اوت مهم وج�ود دارد: 
نخست اینکه تیم مذاکره کننده و دولت، به اعتبار 
تنظیم توافقی خس�ارت بار و سوء مدیریت، مقصر 
وضع اقتصادی موجود هس�تند. ثانیا حقوق مردم 
عادی نه باالی 30 میلیون که زیر 3 میلیون تومان 
است.س�وم اینک�ه، صالحی و ظری�ف، بهمن 94 از 
روحان�ی نش�ان درجه ی�ک ش�جاعت و لیاقت به 
هم�راه ۱۰۰ س�که به�ار آزادی دریاف�ت کردن�د. 
عراقچ�ی و تخت روانچی هم ۷۵ س�که بهار آزادی 
دریافت کردند. در این مراس�م مجموعا 750 سکه 
اعطا ش�د.اگر مردم در اثر برجام، خسارت دیدند و 
ب�ه قول صالحی، ارزش پولش�ان 75 درصد کاهش 
یافته، اما شخص آقای صالحی یکصد سکه طال )به 
ارزش 400 میلیون تومان( دریافت داش�ته اس�ت. 
چاه برجام اگر برای مردم آب نداش�ت، برای بانیان 
آن سکه داشت.س�که قبل از برجام، زیر 900 هزار 
توم�ان بود و در پس�ا برج�ام )حتی قب�ل از خرج 
آمری�کا از تواف�ق( ب�ه 4 میلی�ون )450 درص�د 

افزایش( صعود کرد!
 حناچی ش�هردار تهران در پاس�خ به این سوال 
که آیا ش�ما عضویت تع�دادی از بس�تگان تان در 
س�ازمان منافقین را تایید می کنید یا خیر، گفت: 
کس�ی را در قبر کس دیگر نمی گذارند و ش�ما هم 

بروید برای آخرت تان کار کنید!
 روحانی در توجیه گران کردن سوخت گفت:چه 
اش�کالی دارد س�وخت را برای کس�ی که درست 
رانندگ�ی می کند و کس�ی ک�ه احتی�اط نمی کند 
دونرخی کنیم؟!در کش�ور ما س�وخت ن�رخ ثابتی 
دارد. در دنی�ا روز تعطی�ل ی�ک ن�رخ دارد، موقع 

شلوغی یک نرخ دارد.
 اخی�را جلس�ه روس�ای س�تاد جوانان حس�ن 
روحان�ی در دفتر جمش�ید انصاری مع�اون رییس 
جمهور تش�کیل ش�ده و حس�ن روحانی دس�تور 
همکاری برای اس�تخدام این افراد را صادر نموده.
در همین خصوص از طریق معاون پارلمانی ریاست 
جمهوری نیز مکاتبه ای رسمی با کلیه وزارت خانه 
ها درباره این توصیه نامه سیاس�ی برای بکارگیری 
اعضای ستاد انتخاباتی ارسال می گردد که حکایت 
از ابع�اد وس�یع این اق�دام رانت�ی ب�رای انتصاب 
اتوبوسی هوادارن حسن روحانی دارد.الزم به ذکر 
اس�ت که هفته گذش�ته یکی از مس�ئولین س�تاد 
انتخاباتی حس�ن روحانی در اس�تان ق�م به اتهام 

فساد اقتصادی گسترده بازداشت شده است.

 درحالی که این روزها توجه فضای رس�انه ای به 
حواشی و جنجال های برنامه ای از شبکه شما جلب 
شده، شبکه  س�المت صداوس�یما به طرح مسائل 
انحرافی و خالف اصول اخالقی آلوده ش�ده است.
ش�خصی که علی رغم سوابق سوء و سخنان خالف 
و نس�نجیده در فضای عمومی به عنوان کارشناس 
در برخی از برنامه های ش�بکه سالمت سیما حضور 
می یاب�د، در قال�ب آم�وزش مس�ائل جنس�ی ب�ه 
پرده دری و ترویج روابط نامش�روع می پردازد و به 
صراح�ت، دوس�تی بین دو جنس مخال�ف را امری 

مطلوب و بی اشکال معرفی می کند!
 در حالی که به قول وزیر بهداش�ت برای تامین 
داروی برخ�ی بیم�اران صع�ب الع�الج، دالر کافی 
نداریم ۳ میلیون ۸۱۰ هزار دالر غذای لوکس  سگ 

و  گربه با ارز دولتی! وارد کشور شده است .
 براس�اس آمار س�ازمان ثبت احوال، بیش�ترین 
طالق مربوط به ازدواج هایی اس�ت که کمتر از یک 

سال از عمر آنها گذشته است
 فالحت  پیش�ه رئیس کمیس�یون امنیت ملی و 
سیاست خارجه مجلس تصریح کرد: الیحه بودجه 
1398 در دولت در حالی تصویب ش�ده اس�ت که 
علی رغ�م توصیه ه�ا و هش�دارهای الزم، اخب�ار 
خوش�ایند و مناس�بی از وضعی�ت بودج�ه دفاعی 
ش�نیده نمی ش�ود و ای�ن موضوع به ی�ک نگرانی 
جدی برای ما تبدیل شده است.آقایان و مسئوالن 
محت�رم بهتر اس�ت به نق�اط صفر م�رزی بروند و 
ببینند ک�ه مرزبانان ما برای دفاع از حریم مرزی و 
امنیت کش�ور بعضا حتی از حداق�ل امکانات الزم 

برخوردار نیستند.
 مس�ئول مرک�ز مطالعات تحقیق�ات زنان حوزه 
علمیه قم خب�ر داد:۱۳ میلیون مجرد قطعی، چهار 
میلیون زن بیوه، ۳.۲ میلیون پس�ر ۱۵ تا ۲۰ س�ال 
مجرد نی�ز در جامعه وجود دارند.۲۰میلیون نفر در 
کش�ور برای تامین نیاز جنس�ی خود دچار مشکل 

هستند.
 رئیس انجم�ن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی خبر داد: بر اساس 
آماره�ای موج�ود در کش�ورمان ۱۲ میلی�ون نفر 
مصرف کنن�ده حرف�ه ای س�یگار وج�ود دارد ک�ه 
گ�ردش س�الیانه این صنع�ت بین ۱۲ ت�ا ۱۵ هزار 

میلیارد تومان به نرخ خرده فروشی است. 
 امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مجل�س گفت :16 هزار میلیارد تومان در 
بانک سرمایه غارت شد.باید مسئوالن پاسخ دهند 
ک�ه چ�را دالر و ارز کنت�رل نمی ش�ود و ام�روز 
اس�تخوان های مردم زیر بار فشارهای اقتصادی در 
حال خورد شدن است.وی افزود:مگر می شود یک 
مس�ئول در نظ�ام 2 ه�زار میلیارد توم�ان دارایی 
داش�ته باشد.باید حکم خدا در مورد سران مفاسد 
اقتص�ادی اجرایی ش�ودومجلس در مورد مفاس�د 
اقتصادی سکوت کرده است.بسیاری از نمایندگان 
با شفاف سازی آراء مخالفند.باید دید وزیری که در 
وزارتخان�ه قبلی موف�ق نبوده چگونه ب�ا 200 رای 

مجدد وزیر می شود.
 آش�نا، مش�اور رییس جمه�وری در دانش�گاه 
تهران ب�ا ذوق زدگ�ی درباره رفع حصر از س�ران 
فتنه گفت :شک نکنید که شرایط آقای موسوی از 
نظر حصر بس�یار تغییر کرده است؛ حصر برداشته 
نش�ده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر 
یک پوس�ته مانده اس�ت.آنچه باید توسط دولت و 
رییس ش�ورای عال�ی امنی�ت ملی اتف�اق بیفتد، 
افتاده است و آنچه که مانده تنها یک پوسته است 

که امیدواریم این اتفاق بیفتد!
 یک مب�ع آگاه خب�ر داد:تعل�ل وزارت نفت در 
اس�تفاده از منابع میادین مش�ترک نفت و گازی با 
۸ کش�ور همسایه حداقل سالی ۱۷ میلیارد دالر به 

ایران ضرر می زند.
 برخ�ی خبره�ا حاکیس�ت در س�اخت نیروگاه 
هرم�ز که با حض�ور وزیر نیرو و مع�اون اول رئیس 
جمه�ور افتتاح ش�ده اس�ت، به جای اس�تفاده از 
ظرفی�ت های داخلی و ایجاد کار ب�رای نیروی کار 
ایرانی در صنعت نیروگاهی کش�ور، برای کارگران 
آلمانی و ایتالیایی ایجاد اش�تغال ش�ده است و در 
س�اخت ای�ن نی�روگاه، ه�م از پیمان�کار خارجی 
)شرکت GIC آلمان( استفاده شده و هم مهمترین 
تجهی�ز آن یعنی توربین گازی نی�روگاه به صورت 

دست دوم از ایتالیا وارد کشور شده است.

 جوابی�ه: پ�س از درج یک پی�ام مردمی در 
ش�ماره گذشته، مبنی بر حذف آرم مقدس اهلل و 
جایگزینی کلم�ه IRAN  در پالک اتومبیل ها، 
پلی�س راهور ناجا توضیحاتی را ارس�ال نموده و 

تصریح کرده  است:
» هیچگونه تغییری در فیزیک پالک ملی وسائط 
نقلی�ه اعم از خودرو و موتورس�یکلت  از دهه ی 
80 تاکن�ون به عمل نیامده اس�ت و ممکن اس�ت 
افراد متخلف نسبت به مخدوش کردن پالک اقدام 
نموده باش�ند که ای�ن اقدام غیرقانون�ی بوده و 

برابر مقررات، اعمال قانون می شوند«.
  ضمن تش�کر از پاس�خگویی عزیزان پلیس 
راه�ور، ب�ا توجه ب�ه فراگیر ش�دن ای�ن تخلف                   
در ش�هرهای مختل�ف, الزم اس�ت ب�ا جدی�ت، 
نس�بت به برخ�ورد قانونی ب�ا آن، اقدامات الزم 

صورت گیرد.
 فاطمی-قم : دیدار ش�اپرک شجری  زاده از 
مواجب بگیرهای )کشف حجاب کننده( همکار با 
مسیح علینژاد در پروژه دختران خیابان انقالب  
ب�ا س�ناتور کاتل�ر کانادای�ی)از حامی�ان جدی 
منافقین( ودر خواس�ت تحریم ایران توسط وی 
را  می ت�وان نم�ادی ازآشکارش�دن حلقه وصل 
تروریس�ت های مجاهدین خلق ب�ا باند پهلوی و 

سلطنت طلبان دانست.
ش�ود  م�ی  گفت�ه   : طباطبایی-ته�ران   
جهانگی�ری معاون اول رئی�س جمهور طی نامه 
ای 5 صفح�ه ای خطاب ب�ه رهبر معظم انقالب، 
از ب�ی اعتم�ادی هم�گان ب�ه دول�ت گالی�ه و 
خواس�تار رف�ع حص�ر س�ران فتنه ب�رای حل 
مشکالت اقتصادی کشور در پرتو وحدت ملی!! 
ش�ده اس�ت. امام خامنه ای هم در حاش�یه ی 
نام�ه، علت ای�ن بی اعتم�ادی را حم�الت این 
دولت به خدمات دولت های قبل از خود و عمل 

نکردن به وعده ها دانسته اند.
 باقریان-اهواز :اخیرا روزنامه اصالح طلب 
به�ار، با تیتر کردن جمل�ه ی روحانی که گفته: 
مخالف�ان FATF از اس�الم چ�ه م�ی فهمند، 
تصوی�ر رهبر معظم انق�الب را در ذیل آن قرار 
داده! ما منتظر اقدام قاطع دس�تگاه قضایی در 

برخورد با این هتاکی و اهانت بزرگ هستیم.

10 ربیع الثانی سالروز وفات کریمه ی اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( تسلیت باد

  املام عللی )علیه السلام( به امام حسلین )علیه السلام( 
فرمودنلد: نهمین فرزند تو ای حسلین، قیام کننده به 
حق و آشکار سلازنده دین و گستراننده عدالت است. 
امام حسین )علیه السلام( گویند: پرسیدم: یا امیرالمومنین، 

آیا حتماً چنین خواهد شد؟
فرمودند: آری، قسم به کسی که حضرت محمد )صلی اهلل علیه 
وآلله وسللم( را به پیامبلری بر انگیخت و او را بر تمام خایق 

برگزید، چنین خواهد شد، اما بعد از غیبت و حیرتی که 
در آن، کسی ثابت قدم بر دین نمی ماند، مگر مخلصین 
و دارندگان روح یقین، آنان که خداوند نسبت به والیت 
ملا از آنان پیمان گرفتله و ایمان را بر صفحه دلشلان 

نگاشته و با روحی از جانب خود تأیید فرموده است.
                                               )بحاراالنوار- جلد 51- صفحه 51(
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سخنانی از  روحانی غیور و دانشمند، شهید آیت اهلل دکتر محمد مفتح )رحمه اهلل علیه(:
 وقتی ن�ام آن زعیم بزرگ�وار، امام امت 
برده می ش�ود، این احساس عشق و عالقه 
که به صورت آن ش�عار اسالمی در می آید، 
ش�ما                             ک�ه  اس�ت  ای�ن  ی  نش�انه  تم�ام 
م�ی خواهید بگویید ما قدر شناس�یم و به 

هوش آمده ایم و بیدار شده ایم...
ی�ک جمل�ه اس�ت از رهب�ر ب�زرگ م�ا 
»ام�ام  اس�الم،  پرچم�دار جه�ان تش�یع 
خمینی« و آن جمله این است که در مبارزه 
ه�ا باید ایمان و اعتقاد ب�ه خدا از یاد نرود، 
آن جهاد، آن مبارزه و آن پیکاری مقدس و 
پیروز است که براساس ایمان به خدا باشد. 
 دش�منان شکس�ت خ�ورده اس�الم و 
مزدوران آنان که خود مي دانند روح اسالم 
چگونه مردمي غیور و شجاع بار مي آورد و 

عامل مهم پیش�رفت و بیداري مس�لمانان 
اس�ت، س�عي مي کنند ک�ه مس�لمانان را 
س�رگرم ظواهر نموده و آن�ان را از حقیقت 

اسالم بازدارند.
 استعمار، استعمار است؛ دشمن، دشمن 
اس�ت؛ قدرت هاي ضد انس�اني در شرق و 
غ�رب براي م�ا تف�اوت نمي کن�د، ما یک 
منطق داریم و آن منطق اس�المي و حرکت 
اسالمي است. اینجا مرحله حساس حرکت 

است و هوشیاري مي خواهد.
جوان�ان عزیز بدانی�د آینده ب�ا قرآن و 
اسالم اس�ت، این همه تزویرها، نیرنگ ها، 

تهدید ها، آزارها و... از بین مي رود.
27 آذر سالروز شهادت منادی وحدت حوزه و دانشگاه، 

شهید آیت اهلل دکتر مفتح گرامی باد.

پایان عمر اروپای اشرافی
غربزده ها همچنان سکوت کرده اند

 از حدود یک ماه پی�ش)26 آبان(،ماجرای 
درگیری ها در فرانس�ه به ص�در اخبار جهان 
کشیده شده است. عده ای جان به لب رسیده 
از سیاس�ت های لیبرالی ماکرون که بس�یاری 
وی را در فرانس�ه »رئیس جمهور ثروتمندان« 
می نامن�د در ش�بکه های اجتماع�ی فراخوان 
دادند تا در اعتراض به افزایش قیمت س�وخت 

به خیابان ها بریزند.
 پلیس و ارتش فرانس�ه نیز ب�ا باطوم و گاز 
اش�ک آور از مردم پذیرایی می کند. کشوری 
که خ�ود را مه�د دموکراس�ی و حقوق بش�ر                 
می نامی�د، حاال آنچن�ان در تناق�ض گفتار و 
رفت�ار، گرفتار آمده که چهره ی واقعی خود را 
نمایان ساخته و مهد دموکراسی، امروز چهره 
واقعی استبداد و سرکوب را به تصویر کشیده 
است و مردم در خیابان های پاریس به خاک و 
خون کشیده می ش�وند و حتی در این زمینه 

معترضان کشته داده اند. 

  بح�ران کنونی فرانس�ه که به س�رعت در 
ح�ال گس�ترش اس�ت و ب�ه بلژی�ک، هلند و 
مجارس�تان رس�یده و کش�ورهای اروپایی را 
یکی پس از دیگری در بر می گیرد، بحران کل 
لیبرالیسم در اروپا است. تفکری که به طبقات 
زیرین و فرودس�ت جامعه توجه�ی نمی کند، 
تفک�ری ک�ه اصال�ت را ب�ه س�ود و س�رمایه 
می ده�د، تفک�ری ک�ه در آن اصالت�ی ب�رای 
عدالت ب�ه خص�وص در حوزه اقتص�اد وجود 
ندارد، در اروپا به بن بست رسیده و نشانه های 
آن در خیابان های پاریس، مارس�ی، بروکسل 

و.. قابل مشاهده است.
  نکت�ه ی قاب�ل توج�ه آن اس�ت ک�ه این 
تظاهرات و جنبش فراگی�ر در اروپا)حتی اگر 
در آین�ده ی نزدی�ک خاتمه یاب�د( نمادی از 
بی�داری ملت ها و نش�انه ای از پای�ان دوران 

سلطه ی غرب بر زندگی مردم است.
  در همین راس�تا حمله ی مردم فرانسه به 
س�فارت اس�رائیل و پائین آوردن پرچم رژیم 
صهیونیس�تی و نصب پرچم فلس�طین نیز از 
نش�انه ها و تح�والت مهم در حاش�یه ی این 

اعتراضات بود.
  اخیرا  رئیس شورای روابط خارجی آمریکا 

نیز رسما اعالم کرد:
اروپا به سرعت از پایدارترین منطقه جهان در 
حال تبدیل شدن به منطقه ای است که هرچه 
باش�د، پایدار نیس�ت. پاریس در آتش است و 
پایان عصر مرکل)در آلمان( فرارسیده، ایتالیا 
در حال بازی خطرناک با اتحادیه  اروپاس�ت، 
روس�یه در حال تجزیه کردن اوکراین اس�ت 
و انگلیس نی�ز با برگزیت)جدای�ی از اتحادیه 
اروپا( مش�غول شده اس�ت. و این   ها همگی به 

معنای تکرار تاریخ هستند.

  اکن�ون س�وال اساس�ی اینجاس�ت که در 
چنی�ن مقطعی ک�ه حت�ی آمری�کا و اروپا به 
ناتوانی و تزلزل خود اعت�راف می کنند، چانه 
زنی دولتمردان ایران ب�رای باج دهی به اروپا 
از طریق تصویب FATF و بستن قراردادهای 

تجاری مضر با فرانسه و... چه وجهی دارد؟
  واقع�ا چ�را وزارت خارج�ه ی م�ا در مقابل 
اعتراضات عظیم فرانس�ه، هیچ واکنشی نشان 
نداد؟ آیا همین فرانسه که در فتنه ی 88 و دی 
ماه سال گذشته، بیشترین فشار دیپلماتیک را 
برای حمایت از آشوبگران بر ایران وارد ساخت، 

مستحق چنین مدارا و مماشاتی است؟
  و آی�ا وق�ت آن نرس�یده ک�ه غربزدگان 
داخلی، سقوط اس�طوره ها و اربابان پوشالی 
خود را ب�اور کنند و به آن اعتراف نموده و از 

تکیه بر چنین دیوار شکسته ای بپرهیزند؟!

چن�د روز قب�ل آق�ای روحانی ب�رای چندمین ب�ار در دف�اع از الیحه ی 
اس�تعماریFATF س�خنانی را بیان نم�وده و این بار همچ�ون آقای ظریف 
ضم�ن حمله ته نهادها، تی�غ حمالت خود را متوجه ی مراج�ع معظم نمود و 
گف�ت: یک نفر از یک گوش�ه ای ک�ه نمی دانیم کجاس�ت م�ردم را تحریک 
می کند که اگر FATF امضا ش�ود و یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اس�الم از 

دست می رود. کدام اس�الم؟ ای کاش اسالم را می فهمید، بعد می گفت اسالم 
از دست می رود...

 اش�اره ی وی به س�خنان صریح آیت اهلل مکارم ش�یرازی بود که  چندی 
پیش، پیوستن به این معاهده را موجب تسلط اجانب و حرام دانسته بودند و 

نیز آیت اهلل نوری همدانی که مخالفت خود را با این قرارداد اعالم نمودند.
 همزمان، رس�انه های آمریکایی و غربی، حمالت و ش�ایعاتی را علیه این 

مراجع بزرگوار تکرار کردند.
 البته احتماال منظور آقای روحانی »اس�المی غیر از اسالم ناب محمدی « 
اس�ت که مراجع معظم  آن را قبول نداش�ته و با آن نس�بتی ندارند و فهم و 
درک و عمل  این نوع از اس�الم، برای کس�انی که سنگ غرب و آمریکا را به 

سینه می زنند، آسان تر است.

خط مقدمی که خالی است...
  اخیـرا رهبـر معظـم انقالب اسـالمی در دیدار 
جمعی از برنامه سـازان صدا و سیما، نکات مهمی را 
بیـان فرموده اند که ابتدا به بخـش هایی از بیانات 
مهـم ایشـان که در واقـع، مطالبه ی مـردم از این 
رسانه ی بزرگ و فراگیر است را مالحظه می کنیم:

 مطالبـی کـه آقایـان گفتیـد، خیلی هایـش 
حرفهای من است یعنی شما خطاب به ما کردید 
که بایسـتی این چیزها ساخته بشود، این کارها 
انجـام بگیـرد؛ این در واقع حرفهایی اسـت که ما 

بایستی به مجموعه بزنیم.
  مـا در حـال یک نبـرد فرهنگی، یـک نبرد 
جنگ نـرم هسـتیم یعنی بـه ما تهاجم شـده؛ 
تهاجم نرم، آن هم با ابزارهای پیشرفته و بسیار 

نو و با توانایی بسیار باال؛ به ما حمله شده...
 بایسـتی همـه ی نیـرو را متمرکـز کنیـم در 
ضربه زدن به مهاجم و جلوی هجوم او را گرفتن. 
هدف مهاجم، آماج کار مهاجم چیست؟ فرهنگ 
مـا اسـت، اخالق ما اسـت، خانواده ی ما اسـت، 

هویّت ما است، تاریخ ما است.
  ما بایسـتی یک جبهه ی قوِی توانایی ایجاد کنیم 
که ایـن جبهـه بتواند پاسـخگو باشـد. آن جبهه 
متشکل از کیست؟ از هنرمند، روشنفکر، عنصر 

فرهنگی؛ یعنی شماها هستید...
 مـن گاهـی اوقات کـه همین طـور عبوری و 
مـروری یک بخشـی از یک سـریال را میبینم، 
میبینم سـریالهای ما یک مقـداری فضایش فضای 
تلخ اسـت. این خیلی مهم است که ما جوری این 
تلخـی را منعکـس کنیم کـه طرف را کـه آنجا 
نشسـته، به گریه نیندازد، به غصه نیندازد؛ این 

مهم است، این را رعایت باید کرد.
  ما بایسـتی تصویر درسـتی از رژیـم طاغوت، 
رژیم گذشته را به جوان امروز نشان بدهیم؛ این 

کار نشده، به خوبی انجام نگرفته.
 راجع به انقالب باید صحبت بکنیم، 
 راجع به دفاع مقدس باید کار کنیم، 

 راجـع به مسـئله ی خانـواده بایـد کار کنیم؛ 

خانواده ی ایرانـی، هویت ایرانی، فرهنگ ایرانی، 
گذشـته ی ایرانـی، تاریخ ایرانـی، اینها همه اش 
چیزهای باارزشـی اسـت، ما روی همـه ی اینها 

میتوانیم کار کنیم. 
در  محدودیـت  میگوییـد  آقایـان  اینکـه   
موضوعات هسـت، من درسـت نمیفهمم که چه 
محدودیتـی در موضوعات وجـود دارد. این همه 
موضوعات فراوان هست، بنشـینند کار بکنند منتها 

حدود و ثغور را مالحظه بکنند. 
 جوری باشـد که خالف گرایش عمومِی انقالبی 

مردم حرفی زده نشود و کاری انجام نگیرد.
  اکنـون بـا این سـخنان صریح رهبـر معظم 
انقـالب، عملکـرد صدا و سـیما در بوتـه ی نقد 

دلسوزان و صاحبان انقالب قرار دارد.
در یک کالم، آیا می توان صدا و سیما را برآیندی 
از انقالب اسالمی و مطالبات ارزشی آن دانست؟

  آیاوجود برنامه ها و سریال های بعضا سخیف و 
مضـر و تلخ و بی کیفیت و سـطح پائیـن، در حد و 

اندازه ی توقع از این دانشگاه اسالمی است؟

  آیا به حاشـیه راندن ارزشها در صدا و سیما و 
خودداری از نقد صریح و شفاف مسئوالن و عدم 
بیان و تبیین ارزشـها و شـاخصه هـای انقالب، 

امروزدر رسانه ی ملی به چشم نمی خورد؟
 آیـا تبلیغـات نامناسـب و گسـترده، ترویـج 
اشـرافی گری و زندگی تجملی، مجری سـاالری، 
دامـن زدن به تب فوتبال، ترویج سـرگرمی های 
پـوچ و عـدم توجه الزم نسـبت بـه آداب ملی و 
احکام شـرعی در برخی سـریال هـا و برنامه ها، 
شایسـته ی دسـتگاهی اسـت که به تعبیر رهبر 

معظم انقالب، باید بعنوان جبهه ی مسـتحکم در 
مقابل هجوم دشمن عمل کند؟

  بـی اخالقـی برخـی مجریـان و یـا برخـی          
آموزش های نامناسب و غیراخالقی و... که اخیرا 
برای صدا و سـیما حاشیه ساز شد، نتیجه ی چه 

رویکری است؟!
  صـدا و سـیمایی کـه طالیـی ترین سـاعات 
اختیـار  را صبحهـا در  تلویزیـون  پربیینـده ی 
»رضارشـیدپور« و عصرها در اختیار»علی ضیاء« 
رامبـد  و  انحصار»محمدرضاگلـزار  در  شـبها  و 
جـوان« قرار داده)که همه ی ایـن افراد با وجود بیان 
برخـی انتقادات ظاهـری به مجموعه دولـت، در عمق 
وجودشـان وابسـته به همفکران  سیاسـی و اعتقادی  
همیـن جریـان  هسـتند(، و انـدک برنامـه هـای 
محتوایی و روشـنگرانه ی ثریا و... را به ساعتهای 
پایانی شـب و ابتدای سـحر موکول نموده است، 
چه محصولی را برای تقویت جریان انقالبی و آگاه 

نمودن مردم به دنبال خواهد داشت؟
  وقتی برخی سـریالها با محوریت عشق های 
مجـازی و جلوه گری زنان و جذابیت های موهوم 
و بعضا مبتذل، توسـط برنامه سـازان رسـانه ی 
ملی بـه عمق خانـواده هـا نفوذ مـی کنند، چه 
پیشـرفتی را در اعتالی ارزشها و فرهنگ جامعه 

می توان انتظار داشت؟!
  البته این سخنان، نافی زحمات دست اندرکاران 
صدا و سیما نیست، اما سخن برسرآن است که بعد 
از گذشت 40 سـال از انقالب و با برداشت واضح از 
سـخنان و مطالبـات رهبـر معظم انقـالب و انتظار 
آحاد مردم دلسـوز و انقالبی، صدا و سیما همچنان 
با جایگاه واقعی خود، فاصله ی زیادی دارد و ظاهرا 
متولیـان این رسـانه، هنـوز از نقش مهـم خود در 
مقابله با جنگ نرم دشـمن، باخبر نیستند و سطح 
رسـانه و زبـان گویای جمهوری اسـالمی را در حد 

الزم خود درک ننموده اند.
  و لذا امیدواریم با یک تحول اساسـی و توجه 
بـه تاکیدات رهبر معظم انقـالب، به وظایف خود 

عمل نمایند.

عامالن جنگ نرم را عفو نفرمود...
 در س�یره ی پیامبر اکرم )ص(، صفت»رحمة 
للعالمی�ن« از بارزتری�ن وج�وه حض�رت محمد 
مصطفی)ص( به ش�مار می رف�ت و آنچه به حق 
شخصی ایش�ان بازمی گشت، گذشت می کردند. 
اما اگر ش�خصی ب�ه اصل دین، باوره�ا و جایگاه 
رسالت خدشه ای وارد می کرد، پیامبر اسالم)ص( 

هرگز گذشت نمی کردند. 
)کس�انی که پیکار می کردن�د و ضربه های جانی  مث�ال پیامب�ر)ص(، عامالن »جنگ س�خت« 
وارد می نمودند( را  بخش�یدند و کسانی همچون 
ابوس�فیان، وحش�ی )قاتل حمزه سیدالشهدا(، 
س�فان  بن  امیه )از ب�زرگان قریش(، م�روان  بن  
حکم، عبداهلل  بن  س�عد  بن  سهل و... که در زمان 
فتح مکه ابراز پشیمانی کردند، مورد عفو رسول 

خدا)ص( قرار گرفتند.
عرص�ه ی »جن�گ نرم« که ب�ا باوره�ای مردم و  اما در نقطه ی مقابل، پیامبر)ص(, جنایتکاران 
عف�و  را  بودن�د،  درافت�اده  رس�الت  جای�گاه 

نمی کردن�د. مث�ال دو نف�ر در این زمینه بس�یار 
ش�اخص اند: یک�ی نض�ر ب�ن  ح�ارث ک�ه اتفاقا 
پس�رخاله ی پیامبر)ص( نیز ب�ود و دیگری عقبه  
بن  ابی  معیط. این دو ش�خص از راه های تبلیغاتی 
و نرم س�راغ اس�الم آمدن�د وبه مدینه و س�راغ 
یهودی�ان رفتند ت�ا از آن ها علیه اس�الم کمک 
بگیرن�د. مس�ائلی از یهود آموختند ت�ا به خیال 
خ�ود، از پیامبر)ص( بپرس�ند و حض�رت نتواند 
پاس�خ آن ها را دهد تا در نتیجه، رس�الت ایشان 

ضایع شود. 

 

نضر بن  حارث که به ایران آمده و با داس�تان های 
ایرانی آش�نا بود، زمانی ک�ه پیامبر)ص( در کنار 

دی�وار کعبه از طری�ق بیان داس�تان های عبرت 
آموز اقوام گذش�ته )هود، ثم�ود و...( مردم را به 
اس�الم دعوت می کردن�د، چهارپایه ای در مقابل 
پیامب�ر می گذاش�ت و م�ردم را به گ�وش دادن 
داستان ها و افسانه ها فرامی خواند تا بدین وسیله 

مردم را از اطراف رسول اهلل)ص( پراکنده کند.
و البته وی قطره خونی نیز از مسلمانان نریخت،  بعدها این فرد در جنگ بدر نیز حضور داشت 
اما در این جنگ به همراه هفتاد نفر از کفار اسیر 
شد و علی رغم اینکه سیاست پیامبر)ص( کشتن 
اس�را نبود، ایش�ان در می�ان آن هفت�اد نفر، با 
دریاف�ت فدی�ه از ۶۸ نفر از اس�رای جنگ بدر، 
تنه�ا نذر ب�ن  ح�ارث و عقب�ه  ب�ن  ابی معیط را 

نبخشیدند. 
 در آن زمان وضع حکومت اس�المی )به لحاظ 
مالی( مناسب نبود و پیامبر)ص( با دریافت فدیه 
از اسرا جذب س�رمایه می کرد، اما با وجود آنکه 
آن دو نفر س�رمایه دار نیز بودند و می توانس�تند 
پول خوبی پرداخ�ت کنند، به دلیل آنکه از طریق 
ابزارهای تبلیغاتی و روانی به سلراغ اسلالم آمده 
بودنلد، ملورد عفلو قلرار نگرفتنلد و به دسلت 

امیرالمؤمنین علیه السالم به هالکت رسیدند.


