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نشریه خبری، تحلیلی  ـ  سـیاسی، اجتـماعی، فرهنـگی
سال پانزدهم                    شماره سیصد و شصت و یک
   جمعه 7 دی )10( 1397                                500 تومان

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

f
 بَلي  إِْن تَْصِب�ُروا َو تَتَُّقوا َو يَْأتُوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم 
ه�ذا يُْمِدْدُکْم َربُُّکْم بَِخْمَس�ِة آالٍف ِمَن الَْمالئَِکِة 

ُمسوِّميَن 
بلی!  اگر صبر کنيد و تقوا پيشه کنيد و دشمنان به 
همين فوريت و جوش و خروش به شما روی آورند ، 
پروردگارتان شما را با پنج هزار از فرشتگان نشاندار 

ياری می کند.                        )سوره  آل عمران آیه 125(

 قال  موالنا جعفربن محمد الصادق )علیه السالم(:
لَْيَس ِمْن باِطٍل يَقوُم بِِازاِء الَْحقِّ ااِّل َغَلَب الَْحقُّ 
الْباِط�َل َو ذلِ�َك َقولُُه:»بَ�ْل نَْق�ِذُف بِالَْحقِّ َعَلى 

الباِطِل َفَيْدَمُغُه...«؛
هيچ باطلى نيست كه در برابر حق بايستد مگر 
آن كه حق بر باطل چيره مى ش�ود واين سخن 
خداوند اس�ت: »بلك�ه حق را بر س�ر باطل مى 
زنيم كه آن را در هم مى كوبد...«.                        

                                                  )اصول کافی ج 8 ، ص 242(              

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.    

40سال پهلوانی با حمایت ملت

مبارزه علیه چادر نتیجه نداد...
 رضا ش�اه، با تحریک انگلیس�ی ها و طی یک 
اق�دام هماهن�گ ب�ا ح�کام کش�ورهای ترکیه، 
افغانس�تان، الجزایر و مصر، به مبارزه با حجاب و 

پوشش زنان اقدام کرد 
 وی فرمان کش�ف حجاب را به صورت رس�می 
در ۱۷ دی ۱۳۱۴ صادر کرد و طی نطقی همه زنان 
را به برداش�تن چادر و هرگونه سرپوش�ی اجبار 
نم�ود و از ای�ن تاری�خ ب�ه بع�د، اس�تفاده از هر 
پوشش�ی، به جز کاله  های اروپایی، ممنوع اعالم 
ش�د. زن�ان محجب�ه ح�ق ورود ب�ه خیابان ها یا 
اس�تفاده از وسایل نقلیه را نداش�تند. کسبه نیز 

مج�از به فروش اجناس به زنان ب�ا حجاب نبودند. 
مأم�وران انتظام�ی مجاز بودن�د زن�ان محجبه را 
تعقی�ب نم�وده و ب�ه منزل آن ه�ا وارد ش�وند. به 
وزارت معارف نیز دس�تور داده ش�ده ب�ود که در 
کلیه م�دارس دختران�ه، معلم�ان و دانش آ موزان 
ب�دون حجاب باش�ند و در غیر این صورت از ورود 

آنها به مدارس جلوگیری شود.

هم�ه ی ح�کام والی�ات نیز دس�تور داش�تند از 
پذیرفت�ن زن�ان باحجاب ک�ه ب�ه ادارات مراجعه 

می کردند، خودداری به عمل آورند.
 در همی�ن زمینه، جنای�ات فراوانی از حمله و 
کش�تار زنان و مردم و مخالفان این قانون توسط 
عّم�ال رضاخانی در تاریخ نقل ش�ده اس�ت، اما  
کمت�ر از 6 س�ال بعد، دی�ری نپایید ک�ه مجری 
دستورات انگلستان، بخاطر یک اقدام دیرهنگام 
در اج�رای دس�تورات اربابان�ش، با غض�ب آنان 
مواجه ش�د و با ذلت از ای�ران به جزیره ی موریس 
تبعید ش�د و همانج�ا به هالکت رس�ید و اراده ی 
الهی بر آن بود که علیرغم این تبلیغات گس�ترده، 
چ�ادر بعنوان ی�ک نماد مل�ی، مورد اس�تفاده ی 
اکثری�ت زنان ایران اس�المی قرار گی�رد و بعنوان 
یک�ی از نماده�ای انقالب اس�المی و نش�انه ای از 
حض�ور اجتماع�ی و سیاس�ی بان�وان و عامل مهم 
سرنگونی حکومت پهلوی در تاریخ به ثبت برسد.

ای کاش دولت کام ملت را تلخ نمی کرد
      ای�ن روزه�ا تف�اوت عجیبی می�ان وضعیت 
جمهوری اس�امی در داخل و خارج از کشور به 

چشم می خورد:
 در حال�ی که خداوند متعال در آس�تانه ی 40 
س�الگی انقاب، نشانه های بزرگی از فتح و ظفر 
و پیروزی های بی نظیر را در عرصه ی جهانی بر 
ملت ایران آشکار ساخته است، در داخل کشور، 
عده ای بدلیل ب�ی کفایتی و وادادگی و انفعال و 
بعض�ا خیان�ت، مردم عزی�ز و بزرگ ای�ران را به 
ابتدای�ی تری�ن مس�ائل معیش�تی و اقتصادی، 

سرگرم کرده اند!.
ابت�دا ب�ه ای�ن چن�د خب�ر بس�یار مهم ک�ه در                   
رس�انه های جهان، بعنوان پی�روزی های قطعی 
و   پ�ی در پی جمه�وری اس�امی تعبیر گردید             

توجه فرمایید: 
 بدنبال دس�تور ترامپ مبنی بر خروج )فرار( 
نیروهای آمریکایی از سوریه، خبرگزاری فرانسه 
اعام کرد، این عقب نش�ینی، زمینه تقویت نفوذ 
ای�ران در منطق�ه را فراهم می کن�د و این ایران 
اس�ت که از ای�ن پس نقش�ه منطقه را ترس�یم 

خواهد کرد.
 خبرگزاری مهم اروپا نوش�ت: خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از س�وریه، زمین�ه ایجاد کریدور 
زمین�ی که ایران را به مدیتران�ه متصل می کند، 
فراه�م خواهد کرد، چیزی ک�ه تهران همواره به 
دنبالش بوده و واشنگتن با آن مقابله کرده است 
و ای�ن تصمیم به ایران اجازه خواهد داد به هدف 

استراتژیک خود دست یابد. 
»جولیان ترون«، اس�تاد دانشگاه و پژوهشگر 
امور س�وریه، اعام کرد: واضح است که وضعیت 
امروز س�وریه، یک پی�روزی اس�تراتژیک برای 

تهران است .
 تحلیلگ�ران صهیونیس�ت نیز اع�ام کردند، 
سیطره ایران بر پایگاه »التنف« در شرق سوریه، 
موجب ایجاد یک کانال از س�وی محور مقاومت 
از ای�ران تا س�واحل مدیترانه می ش�ود و ایران، 
عراق، س�وریه و لبنان را به هم متصل می سازد و 
تصمی�م رئیس جمهور آمریکا ضرب�ه دردناکی را 
متوج�ه »بنیامی�ن نتانیاهو« نخس�ت وزیر رژیم 

اسرائیل کرده است.           

 س�وزان رایس، مش�اور امنیت ملی پیش�ین 
آمریکا در یادداش�تی ، خروج امریکا از سوریه را 
هدی�ه کریس�مس زودهن�گام ترامپ ب�ه ایران، 

روسیه و حزب اهلل دانست.
 همزم�ان ب�ا باالگرفتن اختاف�ات در آمریکا، 
ترامپ در اقدامی بی س�ابقه، ژنرال جیمز ماتیس 

وزیرجنگ این کشور را برکنار کرد.
 دولت آمریکا بدلی�ل اختاف ترامپ با کنگره 

بر سر بودجه، تا اطاع ثانوی تعطیل شد.
 بدنبال شکست بی سابقه ی رژیم صهیونیستی 
در جنگ اخیر غزه، پارلمان این رژیم در آس�تانه 
ی فروپاش�ی ق�رار گرفته و تظاه�رات و درگیری 

خیابانی در تل آویو، ادامه دارد.
پس از تداوم جنبش موس�وم به جلیقه زردها 
در فرانس�ه، م�وج ای�ن تظاه�رات گس�ترده به 
کش�ورهایی نظیر: بلژیک، هلند و مجارستان نیز 
کشیده شده و نشانه هایی از ناآرامی در اسپانیا، 
پرتغال، ایتالیا ،یونان و حتی آلمان و انگلیس نیز 

وجود دارد.

 الکساندر، س�خنگوی جلیقه زردهای فرانسه 
اعام کرد: باید بگوی�م که در این راه)اعتراضات 
فرانس�ه( از برخ�ی جنبش ه�ا اله�ام گرفته ایم. 
به ط�ور مثال از انق�اب ۱۹۷۹ )انقاب اس�امی 
ای�ران( ک�ه علی�ه اس�تبداد و برای رس�یدن به 
دموکراسی بود نیز الهام گرفته ایم. جلیقه  زردها 
صدای واقعی و فروخورده مردم فرانس�ه هستند 
و ش�ما می بینی�د ک�ه ۷4 درص�د م�ردم از این 

جنبش حمایت می کنند.
 همزم�ان با پیروزی ه�ای منطقه ای جمهوری 
اس�امی ایران، اولین رزمایش تهاجمی سپاه در 
خلیج فارس برگزار ش�د، تفاوت این رزمایش در 
اج�را با خصوصی�ت تهاجم غافلگیران�ه به خاک 

دشمن توسط نیروی زمینی است که با رونمایی و 
آزمایش چند ساح مهم و راهبردی همراه بود.

 این اخبار، تنها گوشه ای از رویدادهایی است 
ک�ه در درجه ی اول، موقعیت جمهوری اس�امی 
در منطق�ه و جه�ان را تثبیت نموده و دش�منان 
نظ�ام اس�امی ای�ران در آمری�کا، اروپ�ا، رژیم 
صهیونیس�تی و حکام ع�رب منطقه را بش�دت 
تضعی�ف نموده و در درج�ه دوم، بهترین فرصت 
تبلیغاتی و دیپلماسی و استراتژیک را در اختیار 

ملت ایران قرار داده است.
 در چنی�ن فضای بی نظیری، ب�ه یکباره آقای 
ظری�ف در یک موضع منفعل و ناشایس�ت که در 
رسانه های معاند بازتاب فراوانی یافت و به ترس 
ای�ران از اس�رائیل تعبی�ر ش�د، در مصاحب�ه با 
خبرگ�زاری لوپوئن فرانس�ه گفت: م�ا چه موقع 
گفتی�م ک�ه اس�رائیل را نابود می کنی�م؟ وی در 
ادام�ه با تحریف س�خن حضرت ام�ام)ره( گفت: 
ایش�ان پیش بینی ک�رده بودند که اس�رائیل از 
صفحه روزگار محو خواهد ش�د !! و نگفته بود که 

می خواهد آن را نابود کند!
 همزم�ان، اخبار بس�یار ناگ�واری از بودجه ی 
س�ال ۹8 و کاهش بی سابقه ی بودجه ی دفاعی 
کش�ور توس�ط دولت، منتشر ش�ده که در واقع، 
خب�ر بس�یار خوب�ی ب�رای دش�منان جمهوری 

اسامی محسوب می شود.
 عملک�رد ناموفق دولت در بخ�ش اقتصادی و 
ع�دم کنترل قیمت ها نیز گرفتاری ها و اش�تغال 
ذهنی مردم به مس�ائل ابتدای�ی زندگی، از گرانی 
م�رغ و لبنی�ات و می�وه و خدم�ات و... را موجب 
ش�ده و عاوه بر خدشه دار نمودن عزت و اقتدار 
داخل�ی، کام م�ردم را تل�خ و س�وء اس�تفاده و 
باجخواهی دشمنان شکست خورده را نیز موجب 

شده است.
  اکنون به نظر می رسد، جمهوری اسالمی ایران، 
ب�ه مثابه ی�ک پهل�وان و قهرمان پیروزی اس�ت که 
مزاحمت و نیش حش�رات موذی ، این قهرمان را در 

داخل محدود ساخته است.
  و لذا بیش و پیش از هر مسئله ای، باید برای 
برخی از عوامل این دولت و کس�انی که وجهه ی 
جمهوری اس�امی را مخدوش و کام مردم را تلخ 
و دل دش�منان را ش�اد می کنند، فکر و اقدامی 
جدی ش�ود ت�ا به لطف خ�دا، پی�روزی و نصرت 
الهی، بر ملت بزرگ ایران تمام و تکمیل گردد.                               

                                                        ان شاءاهلل 

 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 نشان 

دادن نظام دینی، متمرکز شده است. 
للذا ضملن تاکیلد و یلادآوری وظیفله ی همله ی 
عاقمنلدان بله نظام در بیلان واقعیلات و خدمات 
انقلاب، در هفدهمین بخش از این س�تون 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 )17(
حوزه ی اطالعات و امنیت: 

 بلا وجلوِد برنامه  های ضلّد امنیتلِی و گوناگون 
دشلمن، ایران در امنیت بسلیار باالیی به نسبت 

دیگر کشورهای منطقه و جهان به َسرمی بَرد.
 از منظلر اطاعاتی، نیروهای خبره و هوشلیار 
جمهوری اسامی، در عمق دستگاه های اطاعاتی 
و اجرایلی اسلرائیل، کشلورهای عربلی و حتلی 
اروپایی نفوذ کرده و بر بسیاری از تصمیمات آنان 

اشراف دارند.
  راهبلرِد دفاعی و امنیتِی انقلاب، مردم محور 
اسلت و اطاعلات و گلزارش های مردملی، نقش 

بسیار مهمی در ایجاد ثبات و امنیت کشور دارد.
  با وجود دهها سلازمان و گروهک تروریسلتی 
در مقابل جمهوری اسامی، تسلط کامل اطاعاتی 
و امنیتلی بلر این گروهها، آسلیب های ناشلی از 

اعمال آنها را به حداقل رسانده است.
 امنیلت در دورۀ پیلش از انقاب، شلکنجه َمدار، 
خشلن، پلیسلی بوده اسلت، مثا 90 نوع شلکنجۀ 
بسیار خشن و غیِر انسانی در ساواک اِعمال می شد.

 املا امنیلت در دورۀ پس از انقلاب، ُمدارایی، 
اخاقلی، انصاف َمدار، صبورانه، خویشلتن دارانه و 

اعدامها و مجازاتها در حداقل ممکن است.
 واکنِش انقاب حّتی نسبت به نیروهای معارض 
و ضلّد انقاب، همیشله مبتنلی بر سلعۀ صدر و 
تحّمل و صبر بوده اسلت و بارها توانسلته معارض 
را به انقابی تبدیل کند، تواب سلازی به یک روند 

تبدیل شد.
دشلمنان،  ی  گسلترده  تبلیغلات  علیرغلم   
جمهوری اسلامی یکی از کمتریلن آمار زندانیان 

سیاسی در جهان را داراست.
 اقتلداِر امنیتلِی انقلاب، نافِی ُحرملِت حریِم 
خصوصِی مردم نبوده است و  فرماِن8 ماّده ای امام 
خمینلی)ره( دربلارۀ رعایت حقلوِق مخالفان، در 

جهاِن کنونی بی نظیر است.          )ادامه دارد( 



           سال پانزدهم/شماره سیصدو شصت و یک                                                                                            
2     جـمعه 20 ربـیع الثانی )4( 1440 هجری قمری

حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه :
اقتصاد صحیح اسالمی را پیاده کنید ...

 به عهلده علمای اسلام و محققین و 
کارشناسلان اسلامی اسلت کله بلرای 
جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد 
حاکم بر جهان اسام طرح ها و برنامه های 
سلازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و 
جهلان  و  دهنلد  ارائله  را  پابرهنه هلا 
مستضعفین و مسللمین را از تنگنا و فقر 
معیشلت به درآورند. البته پیلاده کردن 
خصوصلًا  و   جهلان  در  اسلام  مقاصلد 
برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد 
بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق 
بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسلر 
نیسلت و ریشله کن شلدن آثار سلوء و 
مخرب آن، چه بسلا بعد از اسلتقرار نظام 

هم  چلون  اسلامی  حکوملت  و  علدل 
جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان 
باشلد. وللی ارائه طرح ها و اصلوالً تبیین 
جهت  گیلری اقتصاد اسلام در راسلتای 
گسلترش  و  محرومیلن  منافلع  حفلظ 
مشلارکت عمومی آنان و مبارزه اسام با 
زراندوزان بزرگترین هدیه وبشارت آزادی 
بله  فقروتهیدسلتی  اسلارت  از  انسلان 

شمارمی رود. 
 اسلام از اول بلرای همیلن املر قیام 
کرده که به این مستمندان عالم در مقابل 
ستمگران خدمت کند و این ستمگران را 
به جای خود بنشلاند و شلما اشلخاصی 
هسلتید که پیرو یک همچو اسام عزیز 
هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید.

 ام�ام خامنه ای در دیدار فرماندهان و مس�ئوالن 
نیروی انتظامی با تش�کر از تالش های حافظان نظم 
و امنی�ت، ای�ن نی�رو را در معرض ن�گاه و قضاوت 
عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل 
کنی�د که برداش�ت م�ردم از نی�روی انتظامی یک 

نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.
 رهب�ر معظم انق�الب در پیامی درگذش�ت فقیه 
عالیق�در و رئی�س مجمع تش�خیص مصلحت نظام 
آیت اهلل هاش�می شاهرودی را تس�لیت گفتند. در 
بخش�ی از این پیام آمده اس�ت: ایش�ان اس�تادی 
ب�زرگ در ح�وزه علمیه ق�م و کارگزاری ب�ا وفا در 
مهمترین تش�کیالت نظام جمهوری اسالمی، عضو 
مؤثری در شورای نگهبان و رئیس موفقی در مجمع 
تش�خیص مصلح�ت بودن�د و آثار و ب�رکات علمی 
بس�یاری از خود ب�ر جای نهادند. ایش�ان همچنین 
برادر س�ه شهید و از یاران و ش�اگردان و همراهان 

شهید نام آور و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. 
 آیت اهلل علوی گرگانی با انتقاد از رشد بدحجابی 
در ق�م اظه�ار داش�ت: م�ن از مس�ئوالن خواهش 
می کن�م که قم را از بدحجابی و بی بند و باری نجات 
دهند. نباید از خون ش�هدا برای رس�یدن به منافع 
مادی اس�تفاده شود.مس�ؤوالن باید در نظر داشته 
باش�ند ک�ه اگ�ر ج�ان فش�انی های ش�هدا نب�ود، 
هیچک�دام از آن ها در مس�ؤولیت های مختلف قرار 
نمی گرفتند. نباید اجازه دهیم دش�من فضای کشور 

به ویژه شهرهای مذهبی را در دست بگیرد. 
  آی�ت اهلل نوری همدان�ی مرجع تقلید ش�یعیان 
ب�رای چندمین ب�ار تصریح کرد: مردم ن�ان ندارند 
بخورن�د و مس�ئوالن به فکر ارزان کردن ش�یرینی 
ش�ب یلدا هستند، مس�ئوالن باید اقدام ریشه ای و 
جدی برای حل مش�کالت مردم بکنند. مردم از نظر 
معیشتی در مضیقه اند و باید در سفره خود فراوانی 
را ببینند.در س�فره مردم محرومیت و گرانی وجود 
دارد و مس�ئوالن فقط آم�ار می دهند، درحالی که با 

دادن آمار مشکل مردم حل نمی شود.
 آی�ت اهلل علوی گرگانی تصریح کرد : مس�ئوالن 
از صبر مردم سوءاستفاده نکنند؛ گرانی ها را کنترل 
کنند.ملت ایران نجابت دارد که نسبت به مشکالت 
و گرانی ها س�کوت کرده اس�ت.رئیس جمهور با من 
تماس گرفت و گفت اگ�ر امری دارید بگویید که به 
وی گفت�م تلفن را زمین می گ�ذارم و ناله های مردم 
را بش�نوید که به خاطر مش�کالت کش�ور است.از 
رئیس جمهور و مسئولین می خواهم محبت خود را 
به جامعه نش�ان دهن�د و مردم مش�اهده کنند که 
وضع کشور تغییر کرده و مشکالت رفع شده است. 
 س�ایت کریستین س�اینس وابس�ته به سازمان 
اطالع�ات مرک�زی امریکا ، اخیرا اعت�راف کرده که 
پبشرفته ترین ماهواره جاسوسی امریکا که بر فراز 
کش�ور ای�ران جاسوس�ی میک�رده، در ارتف�اع 15 
کیلومتری از جو زمین مورد حمله سالح لیزری هوا 
فضای س�پاه قرار گرفته و از بین رفته. این س�ایت 
در ادام�ه میگوید که بهت و حی�رت آمریکاییها از 
این اقدام به حدی بوده که تاکنون اینقدر مستأصل 
نش�ده بودند.طبق قوانین علمی این حمله توس�ط 
لی�زر جامد ص�ورت گرفت�ه و این تکنول�وژی قادر 
خواه�د بود که هر موش�ک بالس�تیک اتمی و غیر 

اتمی را با هر سرعتی در خارج از جو منهدم کند.
 رئیس س�تاد اجرای�ی فرمان حض�رت امام)ره(  
گف�ت : ۳ هزار ویلچ�ر به عنوان هدی�ه مقام معظم 

رهبری تقدیم معلوالن مناطق محروم گردید.
 نماینده کرمانش�اه در مجلس در سخنان کوبنده 
ای گفت:چ�را داماد رییس جمه�ور را با پارتی بازی 
استخدام کردید!؟ پس تکلیف این همه جوان بیکار 
چیس�ت!؟ ۲۰۰ نفر از مسئوالن کشور مثل اختاپوس 
ریخته ان�د ب�ه جان جمه�وری اسالمی.بترس�ید که 
اختالس ها، بیکاری ها و نارضایتی ها که روزی مثل 
بمب هس�ته ای بر س�ر م�ا منفجر ش�ود.وی افزود: 
بیایید ع�دم کفایت ریاس�ت جمهوری را اس�تارت 

بزنیم یا شرایط زندگی مردم را کمی بهتر کنیم.
 آی�ت اهلل  صدیق�ی خطی�ب موقت نم�از جمعه 
تهران ب�ا بیان اینک�ه  FATF خودتحریمی اس�ت 
گفت:ب�ه مس�ئولین می گوی�م برج�ام را دوب�اره با
FATF تجرب�ه نکنید. مومن از یک س�وراخ دو بار 
گزیده نمی ش�ود.برجام یک تجربه بود،  آنهایی که 
فرص�ت ها را از دس�ت دادند وع�ده داده بودند که 

زمان اجرای برجام همه تحریم ها لغو می ش�ود و ما 
ای�ران را بدون تحری�م تجربه می کنیم، چه ش�د؟   
م�ی گویید م�ردم زندگ�ی ارزان م�ی خواهند این 
ش�عارها را قبال هم دادید اما روزگار مردم را سیاه و 

مردم را گرفتار کردید.
 سیدفاضل موس�وي فعال سیاسي اصالح طلب و 
نماینده پیش�ین مجلس اذعان داشت: دولت بخش 
وس�یعي از حامیان مردمي خود را از دس�ت داده یا 
در ش�رف از دس�ت دادن اس�ت.چه بس�ا اگر آقاي 
رئیس�ي به ریاس�ت جمه�وري مي رس�ید بهتر کار 
مي کرد.اگ�ر روحاني حرفي در دف�اع از خود دارد، 

درخواست مناظره احمدي نژاد را بپذیرد.
 رئیس کل دادگس�تری استان تهران خبر داد: از 
اس�تان،  تجدیدنظ�ر  دادگاه   ۳۶ ش�عبه  س�وی 
محکومیت های صادره از س�وی ش�عبه اول دادگاه 
انق�الب در م�ورد آق�ای مش�ایی عینا تایید ش�د.
براس�اس نتیج�ه دادرس�ی در س�ه فق�ره اتهامی 
اسفندیار رحیم مشایی، اتهام اول دایر بر اجتماع و 
تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کش�ور است 
که بر اساس آن وی به تحمل ۵ سال حبس محکوم 

شد.رای صادره قطعی و الزم االجرا شد.
 پ�س از بازت�اب منف�ی انتص�اب دام�اد حس�ن 
روحانی به معاونت وزیرصمت، داماد روحانی استعفا 

داد. 
  ب�ه دنب�ال انتصاب ش�یخ ناصر نقوی�ان از وعاظ 
نزدی�ک به اص�الح طلبان، از س�وی روحانی بعنوان 
دبیر هیئت عالی گزینش کش�ور  و س�خنان حاشیه 
س�از وی، دادس�تان کل کش�ور گفت: ف�ردی را به 
عنوان مسئول گزینش کش�ور نصب کرده اند که در 
اوایل حضورش مس�ائلی را درباره امکان استفاده  از 
افراد دوتابعیتی مطرح می کند که جای تعجب دارد. 
وی گفته اس�ت که چ�ه اش�کالی دارد همچنان که 
ب�رای فوتبال مرب�ی خارجی می آوریم، در مس�ائل 
اقتص�ادی نیز از مدیر خارجی اس�تفاده کنیم. مربی 
خارج�ی فوتبال ف�ن فوتبال را آم�وزش می دهد اما 
مدیریت کالن اقتصاد را نمی شود دست یک خارجی 
س�پرد.ای آقای�ی که این ح�رف را می زن�ی، قانون 
مدنی استفاده از دوتابعیتی ها را ممنوع کرده است.

 دکت�ر جلیلی عض�و مجمع تش�خیص مصلحت 
نظام گف�ت: نباید اج�ازه دهید عده ای گس�تاخانه 
مان�ع حق�وق ملت ش�وند.حدود صد ح�ق ملت در 
برجام انصراف ش�ده که یک سومش حق تحقیق و 
توس�عه اس�ت و به صراحت گفته ش�ده که ملت ما 
نباید در این حوزه تحقیق و توسعه انجام دهد.االن 
می گویند غرب همه عالم نیس�ت! اگر نیس�ت چرا 
خ�ود را معط�ل چن�د کش�ور اروپایی نگه داش�ته 
اید؟اگر نیس�ت پس چ�را می گویید ب�ه دلیل بهانه 
گیری چند کش�ور اروپایی باید فالن کنوانسیون را 
بپذیریم. اگر نیس�ت پس مترسک هایی که از غرب 
بلن�د کردید را زمین بگذارید.اگر برجام یک س�ود 
داش�ت آن همان تجرب�ه برجام بود ول�ی یک عده 

می خواهند نعل وارونه بزنند!
تصوی�ب  ب�ا  مل�ل  س�ازمان  عموم�ی  مجم�ع   
قطعنامه ای، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
قطعنام�ه ض�د ایرانی  ب�ا ۸۴ رأی مواف�ق، ۳۰ رأی 
ب�ه تصوی�ب رس�ید. مخال�ف و ۶۷ رأی ممتن�ع 
افغانس�تان، ارمنس�تان، بالروس، بولیوی، برونئی، 
کامب�وج، بروندی، چین، کوبا، کره ش�مالی، اریتره، 
هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قزقیزستان، 
لبن�ان، نیکاراگوئ�ه، عم�ان، پاکس�تان، روس�یه، 
آفریقای جنوبی، صربستان، س�وریه، ترکمنستان، 
ازبکس�تان، ونزوئال، ویتنام و زیمبابوه کش�ورهایی 

بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
ب�ه  بیانی�ه اي  ط�ي  مجل�س  نماین�ده   204   
رئیس جمهور نس�بت به عدم اجرای قانون خدمات 
کش�وری و بی توجهی به وضعیت حقوق و دستمزد 

بازنشستگان انتقاد کردند.
 نماین�ده م�ردم مهری�ز در جلس�ه علنی مجلس          
اقتص�ادی  ش�رایط  ای�ن  در  کرد:اگ�ر  درخواس�ت 
نمی توانیم برای مردم کاری انجام دهیم، ما مسئوالن 
۳۰ ت�ا ۵۰ درصد حقوق خود را کاهش دهیم. س�ران 
ق�وا و ریی�س مجلس در این کار پیش�قدم ش�وند . 
اینجانب این کار را انجام می دهم تا زمانی که ش�اهد 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
 در جریان حضور نماینده اصالح طلب مجلس در 
ساختمان گمرک و منازعه کالمی با کارمند حراست 
این س�اختمان، کلیپی در رس�انه ها و ش�بکه های 
اجتماعی منتش�ر شد که نش�ان از فحاشی نماینده 
عضو فراکس�یون امید به این کارمند گمرک داشت.

در ادام�ه  این نماینده مجلس با البی های گس�ترده 
خ�ود، وزیر اقتصاد و دارایی را به مجلس کش�انده و 
دژپس�ند نیز در صحن مجلس برای فرار از استیضاح 
مجبور به عذرخواهی ش�د. اقدامی که بیش از پیش 
موجبات خش�م و ناراحت�ی مردم و کاربران ش�بکه 
ه�ای اجتماعی را فراهم کرد.جمعی از اهالی رس�انه 
ه�ای انقالب�ی و فعاالن فض�ای مجازی ب�ا حضور در 
طبقه همکف ساختمان گمرک، با اهدای دسته گل از 

این کارمند وظیفه شناس گمرک دلجویی  کردند.
 عثمان�ی در صحن علنی مجل�س انتقاد کرد: چرا 
وقتی به همکارمان بی حرمتی می ش�ود کل کشور را 
درگی�ر می کنیم اما وقتی چه�ار دانش آموز )زاهدانی(
منعک�س  را  آن  هیچ کج�ا  می س�وزند  آت�ش  در 

نمی کنیم؟!
 ناو هواپیمابر »یو اس اس جان س�ی اس�تنیس« 
وارد خلیج فارس ش�د.این ناو اولین کشتی جنگی 
آمریکا اس�ت ک�ه پس از خ�روج آمری�کا از توافق 
هس�ته ای ای�ران و پ�س از طوالن�ی تری�ن غیبت 
ناوه�ای هواپیمابر نیروی دریای�ی آمریکا، به خلیج 
فارس اعزام شده است.ش�ناورهای سپاه پاسداران 
انقالب اس�المی، این ناوهواپیمابر و گروه ضربت آن 

را تحت تعقیب و رصد قرار داده اند.

 منابع آگاه از تخلف مالی مدیرکل و معاون سابق 
ی�ک نهاد فرهنگ�ی بالغ ب�ر۴۰ میلی�ارد ریال خبر 
دادن�د که که با پیگیری دس�تگاه قضایی مازندران 
اتهام وارده به آنها تفهیم ش�ده است. این مدیرکل 
ب�ا  پایتخ�ت  در  حاض�ر  ح�ال  در  وی  مع�اون  و 

مسئولیت های جدید در حال فعالیت هستند!
 ۶۰ نف�ر از ط�الب، در روز۲۸ آذر، رف�ت و روب 
س�طح ش�هر گناباد را بر عهده گرفتن�د تا پاکبانان 

یک روز استراحت داشته باشند.
 رئیس س�تاد مرکزی مبارزه ب�ا قاچاق کاال و ارز 
اعالم کرد: از اول دی ماه با برندهای پوش�اک قاچاق 
در ۱۰۰ نقط�ه شناس�ایی ش�ده در ته�ران برخورد 
می کنیم. وی تاکید کرد:دست های وصل به ساختار 

دولتی در قاچاق را قطع می کنیم.
 جمعی از همس�ران شهدای مدافع حرم اصفهان  
با صدور بیانیه ای خواس�تار  سلب عضویت مقدری 
)عضو متخلف و حاشیه ساز شورای شهر(از شورای 
شهر اصفهان توسط مسئولین ذیربط و اجرای حکم 
مجازات غالمحس�ین کرباس�چی عام�ل توهین به 

شهدای عزیز مدافع حرم  شدند.
 س�ربازان گمنام امام زمان )عج( در استان های، 
سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان 
و اصفه�ان با اقدامات پیچی�ده اطالعاتی و عملیات 
همزم�ان و هماهنگ، 17 نفر از عناصر ش�بکه نفوذ 
در سیس�تم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند.  
این ش�بکه ب�ه بهانه انج�ام واردات کاال، با اس�ناد 
غیرواقع�ی و جعلی ب�ه ثبت س�فارش واردات کاال 
اق�دام ک�رده و ارزها را به قیم�ت آزاد فروخته و از 
مابه التفاوت حاصله س�ودجویی می کردند. دراین 
عملی�ات، 87 ش�رکت ص�وری شناس�ایی و تعداد 
زی�ادی اس�ناد و مهرهای جعلی مربوط به ش�رکت 
ه�ای داخل�ی و خارجی نیز کش�ف و از خروج 300 

میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد. 

 مای�کل کوه�ن، وکیل س�ابق ترامپ به ۳ س�ال 
زن�دان محک�وم ش�د.جرم کوه�ن پرداخ�ت حق 
الس�کوت از ط�رف ترام�پ ب�ه دو زن�ی ب�وده که 
رئیس جمه�ور آمریکا پیش از تصدی این س�مت با 

آنها ارتباط نامشروع داشته است.
 فاک�س نیوز به ترامپ هش�دار داد: اش�تباه نکن! 
هدف آنه�ا مائیم. اعت�راض ها در فرانس�ه، بلژیک، 
هلن�د و ایتالیا مدت هاس�ت که دیگر بخاطر ش�ش 
س�نت افزایش قیمت سوخت نیس�ت، آنها از کاهش 
مالیات هم عبور کرده اند و دیگر برکناری مکرون را 
هم نمی خواهند، آنها به هیچ حزبی وابس�ته نیستند 

و علیه یک  »سلطه جهانی« فریاد می زنند.
 به گزارش اسپوتنیک، آمریکا و سوییس اولین و 
دومین کشورهای دارای فس�اد مالی سیستماتیک 

در جهان هستند.
 وزارت جن�گ آمری�کا اعالم کرد: از عربس�تان 

س�عودی و امارات متحده عرب�ی ۳۳۱ میلیون دالر 
بابت سوخت رسانی به جنگنده های ائتالف سعودی 

در جنگ یمن مطالبه می کند.
 مش�اور رئیس جمهور سوریه تصریح کرد:خروج 
آمریکا از س�وریه یادآور فرار اسرائیلی ها از جنوب 
لبنان است.آمریکایی ها از سوریه خارج نمی شوند، 
بلک�ه ف�رار می کنند.خاک س�وریه ب�ه صاحبانش 

بازگردانده خواهد شد. 
 ی�ک دیپلمات فرانس�وی در واکن�ش به خروج 
نیروه�ای آمریکایی از س�وریه در گفتگو با رویترز 
گفت: تصمیم رئیس جمهور آمریکا خبر بسیار بدی 
برای ما و بریتانیایی ها اس�ت که هم�راه آمریکا در 

جنگ علیه داعش در سوریه حضور داریم.
 روزنام�ه »وال اس�تریت ژورن�ال« گ�زارش داد 
ترامپ ب�ه وزارت جنگ آمریکا دس�تور داده روند 
خروج نیروهای نظامی این کش�ور از افغانس�تان را 
آغ�از کند.در پی این دس�تور، از چن�د هفته دیگر 
بیش از ۷۰۰۰ نظامی آمریکایی از افغانس�تان خارج 
خواهند ش�د.این اقدام، اولین گام از برنامه مرحله  
بندی ش�ده کاهش چش�مگیر حضور نظامی آمریکا 
در افغانستان و نهایتا پایان دادن به این حضور پس 

از ۱۷ سال است.
  صدها نفر از شهرک نش�ین های صهیونیست در 
تل آویو و قدس اش�غالی با پوشیدن جلیقه های زرد 
ب�ه تقلی�د از معترض�ان فرانس�وی، در اعتراض به 

سیاست های اقتصادی نتانیاهو تظاهرات کردند.
 اسماعیل هنیه در سالگرد تاسیس حماس تاکید 
کرد: هرگز از مقاومت دس�ت برنخواهیم برداش�ت. 
فلس�طین درخالل راهپیمایی های بازگش�ت حرف 
خود را با قاطعی�ت زد مبنی بر اینکه با معامله قرن 
مخالف  است.س�رزمین غ�زه بر اش�غالگران حرام 
اس�ت و هرکس وارد غزه شود، یا کشته می شود یا 

اسیر خواهد شد.
 اکانت رس�می اس�رائیل در توئیتر خبر داد: یک 

اسرائیلی مدیر اینستاگرام شده است.
 س�خنگوی ریاس�ت جمهوری روس�یه نسبت به 
استقرار سامانه های موشکی آمریکا در اروپا هشدار 
داد و گفت: رئیس جمهور)پوتین( بارها منظور خود 
را توضیح داده اس�ت. اس�تقرار این موش�ک ها در 
اروپا باعث می ش�ود روس�یه هم برای ایجاد توازن، 
زرادخانه ه�ای موش�کی خ�ودش را به س�مت این 

پرتابگرها نشانه بگیرد.
 توئیت�ر در گزارش�ی که به تازگی منتش�ر کرده 
اعتراف کرد، حس�اب های ح�زب ااهلل و حماس را به 

»درخواست« رژیم صهیونیستی مسدود می کند. 

 آی�ت اهلل جنتی دبیر ش�ورای نگهب�ان تصریح 
کرد:متأسفانه برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس 
به ابتدائی ترین مس�ائل مربوط به مجلس آش�نایی 
ً یک ب�ار متن قانون  ندارن�د و چه بس�ا برخ�ی اصال

اساسی را نخوانده باشند.
  روحان�ی در اظهارات�ی ت�کان دهن�ده و مغایر 
امنیت در تقدیم الیحه بودجه گفت: اوایل سال ۹۷ 
ذخیره اس�کناس ارزی ما صفر ش�ده ب�ود! این در 
حالی اس�ت که وی در ۵ تیر۹۷ گفته بود: این چنین 
نیس�ت که دولت دالر نداش�ته باش�د. مق�دار دالر 
ورودی به خزانه در سه ماهه اول ۹۷ نسبت به سال 

قبل بیشتر شده است!
 دبی�رکل جمعیت مب�ارزه با اس�تعمال دخانیات 
گفت:با وجود ممانعت های�ی که کردیم اما به تازگی 
سیگار برند »فیلیپ موریس« به عنوان برند معروف 
اس�رائیلی در ای�ران ش�عبه خود را تاس�یس کرده 
است.امروز در کشور با تامین دارو مشکل داریم اما 
دولت س�یگار را در ردیف پنج�م اولویت های ارزی 
قرار داده که قابل پذیرش نیس�ت. ۳۲ میلیون دالر 
س�یگار آمریکایی در ۲ س�ال گذش�ته وارد ش�ده 
است؛این در حالی است که هر شرکت و یا کشوری 
بیش از ۵ میلیون دالر با ایران مبادله داش�ته باشد، 
توس�ط آمریکا تحریم می ش�ود.تنها در این  سال ها 

واردات سیگار به ایران تحریم نشده است!
 آیت اهلل علوی گرگانی با انتقاد ش�دید از نگاه 
درآمدی دولت به مسئله دخانیات گفت:متأسفانه 
دولت به مس�ئله سیگار و دخانیات به عنوان یک 
منبع درآمدی نگاه کرده و حاضر نیست از منافع 
اقتصادی حاصل از آن دس�ت بردارد.نباید اجازه 
عادی سازی اقدام اشتباه استعمال قلیان در 

15 دی سالروز شهادت سرلشکر ستاری و  فرماندهان نیروی هوایی ارتش تسلیت باد7 دی سالروز شهادت آیت اهلل حسین غفاری در زندانهای رژیم ستمشاهی تسلیت باد

ولی امر مسلمین  جهان امام  خامنه ای)مدظله(
 س�وال: ب�ا توجه ب�ه ش�رایط نوی�ن در تج�ارت و 
قرارداده�ای خرید و ف�روش، روش ه�ای جدیدی هم 
ب�رای بازاریابی جهت فروش محصوالت، بوجود می آید 
که یکی از آنها بازاریابی ش�بکه ای اس�ت که پرس�یده 

می شود آیا جایز است؟
 جواب: به طور کّلى بازاریابى ش�بکه اى صورت 
ش�رعى ندارد؛ و ای�ن قبیل م�وارد باید بر اس�اس 
قوانین مصّوب مجلس ش�ورای اسالمی و مورد تأیید 
شورای محترم نگهبان باشد؛ و در صورت نبود قانون 

هم الزم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود.

  م�ن با ش�هید س�تاری در دانش�کده افس�ری 
تحصیل م�ی کردم ، روزی از طرف مجل�ه ماهنامه ارتش 
آمده بودند و از دانش�جویان سئوال می کردند، سئواالتی 
از این قبیل که چرا به ارتش آمده اید؟ و... ش�هید ستاری 
در پاس�خ گفت م�ن می خواه�م فرمانده نی�روی هوایی 
بش�وم! اقتدار هر مملکتی در ارتش آن است، و اقتدار هر 

ارتشی در نیروی هوایی آن.
گزارش�گر پرسید: اگر ش�ما فرمانده نیروی هوایی بشوید 
چه خواهید کرد؟ او جواب داد: نیروی هوایی قدرتمندی را 
می سازم که هواپیماهایش در داخل مملکت ساخته شود.

امیر س�تاری، این ح�رف ها را زمانی می زد که ۱۹ س�ال 
بیش نداش�ت و ۱۷ س�ال از آن دوران گذشت و سرانجام 
ش�هید ستاری به سبب رشادت هایی که در دوران جنگ 
از خود نشان داد به فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد 

و منشاء خدمات بزرگی در نیروی هوایی ارتش گردید.
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حض��رت آی��ت اهلل العظمی ام��ام خامن��ه ای مدظل��ه :
9 دی بازتاب هویت انقالب...

 در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص 
دش�وارتر اس�ت. البته خدای متع�ال حجت را 
همیشه تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم 
از خ�دای متع�ال طلب�گار باش�ند و بگویند تو 
راهنم�ا  نک�ردی،  تم�ام  م�ا  ب�رای  را  حج�ت 
نفرس�تادی، م�ا از این جهت گمراه ش�دیم. در 
قرآن مکرر این معنا ذکر ش�ده اس�ت. دس�ت 
اش�اره ی الهی همه جا قابل دیدن است؛ منتها 
چش�م باز میخواهد. اگر چش�م را ب�از نکردیم، 
هالل شب اول ماه را هم نخواهیم دید؛ اما هالل 
هس�ت. باید چش�م باز کنیم، باید ن�گاه کنیم، 
دقت کنیم، از همه ی امکاناتمان استفاده کنیم 
ت�ا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده 

است، ببینیم.

 در فتن�ه ی هجده�م تیر، پن�ج روز بعد از 
اینکه فتنه گران فتنه ی خود را شروع کردند، 
مردم آن حرکت عظیِم ۲۳ تیر را، نه فقط در 
تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند. 
در فتنه ی ۸۸، دو روز بعد از حوادث عاشورا، 
آن قضیه ی عظیم نهم دی به راه افتاد. همان 
وقت بعضی از ناظ�ران خارجی که از نزدیک 
دیده بودند، در مطبوعات غربی نوشتند و ما 
دیدی�م، که گفته بودند آنچ�ه در نهم دی در 
ایران پیش آمد، جز در تشییع جنازه ی امام، 
چنین اجتماعی، چنین ش�وری دیده نش�ده 

بود. این را مردم کردند. 
 در قضی�ه ی ۹ دی س�ال ۸۸ ی�ک نکت�ه 
اساسی اس�ت و آن نکته برمیگردد به هویت 

انقالب و ماهیت انقالب.

شماره آینده )ان شاءاهلل(:
جمعه 21 دی 97

 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:

قهوه خانه ه�ا را داد.اما مس�ئله مهمی ک�ه در این 
مقوله مطرح اس�ت، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی 
عموم�ی م�ردم از خط�رات و مض�رات ای�ن بالی 

خانمان سوز است. 
 در ادام�ه ی جوالن اش�رافیت، اولین خودروی 
پوش�یده شده با س�نگ برلیان در تهران رونمایی 
 CLA45 ش�د!یک دس�تگاه مرس�دس بنز م�دل

AMG که قیمت آن مشخص نیست.
 حجت االس�الم علی س�رلک مش�اور تربیتی و 
خانوادگ�ی و اس�تاد دانش�گاه هنرتصری�ح ک�رد: 
راهب�ری  جل�وی  بای�د  صداوس�یما  مدی�ران 
سلبریتی هارا بگیرند. فرماندهان اصلی صداوسیما 
س�لبریتی ها هس�تند، اتاق فکری که ب�دون آنکه 
دور هم بنشینند براس�اس روحیات شان و شهرت 
محوری ش�ان جامعه را هدایت می کنند. رسانه ملی 
آنت�ن فروش�ی روی م�ی آورد .س�لبریتی ها  ب�ه 
می کنن�د.وی  تحمی�ل  را  خودش�ان  اقتضائ�ات 
افزود:خل�وت زن و ش�وهر نباید رس�انه ای ش�ود 
شخصی را مجبور به ابراز عالقه کنیم و یا همدیگر 
را روی آنتن ببوس�ند. اگر ش�ما خلوت و مناسبات 
این چنینی را به جامعه و رس�انه آوردید در واقع به 

خانواده مستقیمًا شلیک می کنید.
 نماینده مردم بندرعباس در مجلس افش�ا کرد: 
خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم 
المهدی و هرمزآل پیش از فس�خ، فروخته شده و 
برگزاری ش�تاب زده مزایده های نوب�ت اول،  دوم و 
س�وم فقط برای سرپوش گذاش�تن به این معامله 

پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.
 ی�ک منبع خب�ری با اش�اره به جش�ن مختلط 
طراحان یک مسجد جنجالی! در افتتاح آن نوشت: 
ش�اید ش�ما هم باورتان نش�ود بنای مدرنی که در 
چه�ارراه ولیعصرته�ران  و در کنار تئاتر ش�هر با 
هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان س�اخته ش�ده، 
یک مسجد اس�ت که به سبک کامال غربی ساخته 
شده اس�ت وهیچگونه نماد اس�المی در ظاهر آن 

بکار نرفته است !
 حجه االس�الم اژه ای، س�خنگوی ق�وه قضاییه 
افش�ا ک�رد :بدلی�ل دس�تگیری احم�د عراقچی، 
مدیران کل او و مس�ئول حراس�ت بان�ک مرکزی 
تحت فش�ار هستیم.مسئول حراست بانک مرکزی 
را که نیروی وزارت اطالعات اس�ت، دستگیر کرده 
ایم و فش�ارهای زی�ادی هم تحمل م�ی کنیم. وی 
افزود: بانک مرکزی در دوره ریاس�ت س�یف س�ه 
اقدام انجام داد؛ اول اینکه در ش�رایطی که برجام 
شکس�ت خورده بود، ترامپ هم علنی ش�رایط را 
س�خت تر می کرد و م�ا به ذخای�ر ارزی خود نیاز 
بیشتری خواهیم داش�ت، تا می توانست گشایش 
ارزی ایج�اد کرد.  از طرف دیگ�ر ده ها تن ذخایر 
طالی کش�ور را به بازار دادند در حالی که راه های 
دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما 
نمی توانیم االن به اصل این سیاس�ت وارد شویم، 
هرچن�د به نظر م�ن 100 درصد این سیاس�ت غلط 
اس�ت زیرا در جایی که ما نیاز به اس�کناس دالر یا 
ی�ورو داریم، خود بانک مرکزی این اس�کناس را با 
پوش�ش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی ها 
ای�ن ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من 
معتق�دم کار غلط�ی بود.این تبیین م�ی خواهد و 
اعتقادم�ان این اس�ت که ج�رم بوده و ب�ر همین 
اس�اس آقای )احمد( عراقچی و مدی�ران کل او را 

دستگیر کردیم.
 فت�اح رییس کمیته امداد ام�ام خمینی )ره(  از 
افزای�ش چش�مگیر مراجعه ب�ه کمیته ام�داد در 
ماه های گذش�ته خبر داد وگفت:۶۲۰ هزار خانواده 

جدید تحت پوشش قرار گرفتند. 
 پرون�ده »باق�ری درمن�ی« یک�ی از بزرگترین 
پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر بود 
که به صدور حکم اعدام منجر ش�د؛ اما نکته قابل 
توجه، ت�الش محکومان امنیتی و وابس�تگان یک 
جریان سیاسی برای آزادی وی بود. هدایت آقایی 
از اعضای حزب کارگزاران، زمینی ۵۰۰ هزار متری 
را بصورت بالعوض به نام هنگامه ش�هیدی می کند 
)ه�ر دوی این اف�راد از اعض�ای س�تاد کروبی در 
انتخاب�ات ۸۸ بوده ان�د ک�ه در فتن�ه ه�م فعالیت 
داشتند( تا وی با س�ند مذکور باقری درمنی را در 

سال ۹۶ از زندان آزاد کند.
 علی مطهری  در جدید ترین پیش�نهاد عجیب 
خود در خصوص قیمت بنزین! گفت:پیش�نهاد من 
این اس�ت که 100 لیتر مصرف در ماه با همان قیمت 
1000 توم�ان در نظر بگیریم و مصرف باالتر از آن را 

افزایش قیمت دهیم. بگوییم از 100 تا 150 لیتر، هر 
لیت�ر 2000 تومان و از آن باالتر با حتی قیمت 5000 
تومان عرضه ش�ود، تا اینکه به قیمت واقعی بنزین 

نزدیک شویم!
 در جریان محاکمه ی یکی از مس�ئوالن ش�عبه 
بان�ک تجارت در کرم�ان، نکات ت�کان دهنده ای 
منتشر ش�د که نمادی از افسارگسیختگی بانکی و 
اختیارات بیش از حد به متولیان امور بانکی است: 
علی اکبر عمارت س�از به عنوان رئیس شعبه تختی 
بان�ک تجارت کرم�ان در امضا و ص�دور تعداد 31 
فق�ره چک به مبل�غ 55 هزار میلی�ارد ریال نقش 
داش�ته اس�ت و از تعداد 301 فقره چک بین بانکی 
فاق�د پش�توانه تعداد 264 فقره چ�ک به مبلغ 51 
ه�زار و 504 میلی�ارد و 500 میلی�ون ریال در وجه 
صندوق قرض الحس�ه رس�الت بوده اس�ت.وی در 
برداش�ت و تصاح�ب مبل�غ 962 میلی�ارد و 200 
میلیون ریال از منابع بانک تجارت از طریق صدور 
تع�داد چک های فاقد پش�توانه اقدام نم�وده و به 
منظور تس�هیل عملی�ات مجرمانه خ�ود در موارد 
متعددی اقدام به جعل امضا و س�ند سازی و جعل 
ضمانت نامه ه�ای مختلف بانکی کرده اس�ت.برای 
ای�ن کار وی حتی ب�رای خود ی�ک هویت مجعول 
س�اخته و با آن هویت جعل�ی اقدام به ازدواج دوم 
ک�رده اس�ت.همچنین وی در نزد بازپ�رس اظهار 
کرده اس�ت درباره ضمانت 250 میلیارد ریالی بنده 
5 میلی�ارد تومان در نزد بانک ق�رار دادم والباقی 

آن جعلی بوده است.
 احمدتوکل�ی، عضو مجمع تش�خیص مصلحت 
نظ�ام خبر داد: از س�ال 1386 تاکنون 500 پرونده 
برای متهمان پولش�ویی صادر ش�ده ک�ه به دلیل 
تع�ارض ب�ا قوانین دیگ�ر، هیچ ک�دام از مجرمین 

مجازات نشده اند.
 دادگاهی در پاریس ش�رکت نفت و گاز توتال را 
به دلیل پرداخت رش�وه به مقامات ایرانی در س�ال 
۱۹۹۷ )۱۳۷۶( ب�ا هدف کس�ب قراردادهای نفت و 
گاز در ای�ران به پرداخت ۵۷۳ ه�زار دالر محکوم 
کرد.توتال متهم ش�ده 60 میلیون دالر رشوه تحت 
پوشش قرارداد مش�اوره پرداخت کرده تا قرارداد 
توس�عه می�دان گازی پ�ارس جنوب�ی در ایران را 
بدس�ت آورد. خبرگزاری های خارجی اعالم کردند 
که این مقام ایرانی مهدی هاش�می پس�ر هاشمی 
رفس�نجانی )رئی�س وقت ش�رکت بهینه س�ازی 

مصرف سوخت( بوده است.
 مدی�رکل دفت�ر س�المت جمعیت، خان�واده و 
مدارس وزارت بهداش�ت خبر داد: در شرایط فعلی 
ه�م میزان ازدواج ه�ا و هم می�زان فرزندآوری در 
کش�ور کاهش یافته، س�االنه بین 5 ت�ا 7 درصد از 
میزان ازدواج ها کم شده، به طوری که در سال 89 
ح�دود890 هزار و در س�ال 96 ح�دود 670 هزار 

ازدواج انجام شده است.
 آماره�ای بان�ک مرکزی حاکی از آن اس�ت که 
ش�اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران )ش�اخص تورم( در آبان ماه 1397 به 
عدد 153.6 رس�ید که نس�بت به م�اه قبل معادل 

3.5 درصد افزایش داشت.
 احمد شیرزاد که اظهاراتش در دوران اصالحات، 
درب�اره صنعت هس�ته ای دس�تمایه سوءاس�تفاده 
دش�منان و اتهام ساخت س�الح هسته ای به کشور 
ق�رار گرفت�ه بود، از س�وی دول�ت، در رأس برنامه 
هم�کاری ب�ا س�ازمان پژوه�ش ه�ای هس�ته ای 
اروپا)CERN(  قرار گرفت.شیرزاد نماینده مجلس 
ششم نخس�تین کسی اس�ت که برای اولین بار در 
داخ�ل کش�ور آن ه�م از تریب�ون علن�ی مجلس، 
جمهوری اس�المی را به داش�تن س�الح هسته ای 
متهم کرد و پس از آن نیز از هیچ تالش�ی به منظور 
تخریب دس�تاوردهای دانشمندان و شهدای هسته 
ای فروگ�ذار نکرد و طی این س�ال ه�ا همواره پای 
ثابت س�یاه نمایی و هجمه به دستاوردهای نظام در 

مصاحبه با رسانه های بیگانه بود.
 دادس�تان تهران هش�دار داد: اخیرا در یکی از 
هتل های ته�ران تئاتری اجرا می ش�ود که موجب 
تعجب ش�ده اس�ت؛ چرا وزارت ارش�اد این قبیل 
موضوع�ات را مدیری�ت نمی کند.گ�زارش قاض�ی 
دادس�را حاکی از آن اس�ت که در ای�ن تئاتر، عدم 
رعایت حجاب، اختالط زن و مرد، استفاده از پرچم 
کش�ور فرانس�ه به نش�انه حمایت و نقض برخی از 
ارزش ها دیده می ش�ود. وزارت ارشاد مکلف است 
با تئاتری که برخالف موازین ش�رعی اجرا می شود 
برخورد کند و اگر اقدام نکند، دادستانی به وظیفه 

خ�ود عمل خواهد ک�رد و آن موقع هیچکس نباید 
از برخ�ورد دادس�تانی ک�ه در س�ایه ع�دم انجام 
وظایف دستگاه ها رخ می دهد، گالیه کند.در حوزه 
آسیب ها همچون تئاتر و فیلم های نامناسب، شرب 
خم�ر، بدحجابی، کش�ف حجاب و نظای�ر آن، همه 
دستگاه ها مکلف هس�تند که به وظایف خود عمل 

کنند.
  یکی از نویس�ندگان مقاله ای که آقای درازهی 
ب�رای دریافت مدرک  آن را واو ب�ه واو کپی کرده 
در فیس بوکش نوش�ته که مطلع شده یک نماینده 
مجل�س ایران مقاله اش را عینا کپی کرده اس�ت و 
با تمس�خر عکس�ی که درازه�ی از ات�اق کار این 
محقق برداش�ته نوشته: اگر می خواهید بدانید که 
ای�ن عکس از نم�ای داخلی ب�ا آن دوچرخه ها در 
پس زمینه مقاله ایشان چه کار می کند باید بگویم 

که این عکس ها در فرایبورگ آلمان گرفته شده!
 در روزهای اخیر یک�ی از صادرکنندگان مهم و 
ش�ناخته ش�ده ف�راورده ه�ای نفت�ی در ته�ران 
بازداش�ت ش�ده و به این ترتیب ابرپرونده قاچاق 
فراورده های نفتی وارد فاز تازه ای ش�د. همچنین 
اخی�را دادس�رای عموم�ی و انقالب بن�در عباس، 
بزرگتری�ن پرونده قاچاق مش�تقات نفتی را جهت 
اع�الم نظر کارشناس�ی ب�ه گمرک ش�هید رجایی 
ارجاع داد. اطالعات نش�ان می ده�د، ارزش اولیه 
براورد ش�ده در ای�ن پرونده ح�دود 360 میلیارد 
توم�ان بوده و در صورت تایی�د فعل قاچاق، بعد از 
پرونده بزرگ قاچاق 1128 کانتنیری، پرونده مورد 
اش�اره به بزرگتری�ن پرونده قاچاق کش�ور تبدیل 
خواهد بود. به نظر میرسد در این پرونده نام برخی 

افراد شناخته شده وجود دارد.
 مدیر گمرک مسافری فرودگاه امام خمینی)ره(
خبر داد: ماموران گمرک مسافری این فرودگاه در 
عملیاتی موفق به کش�ف 8 چمدان حاوی 90 هزار 
ق�رص و داروی غیرمج�از و ب�دون کیفیت س�قط 

جنین شدند.
  براس�اس آمار گمرکات بی�ن المللی رقم واقعی 
قاچ�اق در س�ال گذش�ته چی�زی نزدی�ک به 22 
میلیارد دالر بوده که 10 میلیارد دالر از آمار س�تاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیشتر است.
 مس�ئول سیاسی بس�یج دانش�جویی دانشگاه 
ام�ام ص�ادق)ع( در خواس�ت کرد :مجل�س و قوه 
قضائیه به مس�ائل و تخلفات خصوصی سازی ورود 
کنن�د .وی افزود:امروز نمی توانیم پنج نمونه موفق 
واگذار ش�ده به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 
قانون اساس�ی را نام ببریم و این نقص بزرگی است 
و مسائلی که در واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه 
ش�رکت هپک�و و آذرآب، گروه ملی ف�والد اهواز و 
ش�رکت نیش�کر هف�ت تپه ب�ه وجود آم�د نقص 
خصوصی س�ازی را نش�ان می ده�د . ب�ا توج�ه به 
ارتباطی که ما با کارگ�ران هپکو و آذرآب گرفتیم 
معلوم ش�د که ارزش یکی از این کارخانه ها 4 هزار 
میلیارد تومان اس�ت؛ اما با رانت و زد و بند آن را با 
300 میلی�ارد تومان واگذار کرده اند و ش�خصی که 
کارخانه به او واگذار ش�ده در قسط اول تنها چند 
10 میلی�ون تومان پرداخت کرده و بقیه اقس�اط را 
ن�داده اس�ت.چرا دس�تگاه های امنیت�ی و وزارت 
اطالع�ات اجازه می دهن�د کارخانج�ات دولتی به 

افرادی که اهلیت الزم را ندارند واگذار شوند.
 براس�اس پیوست ش�ماره ۴ الیحه بودجه ۹۸، 
هزینه تمام ش�ده هر جلس�ه کمیس�یون و هیات 
دولت ب�رای نهاد ریاس�ت جمهوری، بی�ش از ۵۶ 
میلیون تومان و هزینه تمام شده تدوین هر قانون 

برای مجلس، بیش از ۳۰۷ میلیون تومان است.
 جزیی�ات بودجه 98 حاکی از آن اس�ت: دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور درآمد مالیاتی 
کشور در س�ال آینده را ۱۵۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد 
توم�ان پیش بین�ی کرده اس�ت.بر اس�اس الیحه 
پیش�نهادی دولت برای بودجه س�ال 98 ، بودجه 
دفاعی کش�ور تقریبا 50 درص�د کاهش پیدا کرده 
است.نصف ش�دن بودجه دفاعی کش�ور! یارانه ۳ 
و  کار  وزارت  هماهنگ�ی  ب�ا  درآم�دی  ده�ک 
اس�تانداری ها  و توزی�ع ۶۲ ه�زار میلی�ارد یارانه  
حذف می ش�ود.کاهش ۱۲ درصدی س�هم صندوق 
توس�عه ملی از درآمدهای نفتی .درآمد ۴۰۷ هزار 
میلی�ارد تومان�ی دولت از ف�روش نف�ت، اوراق و 
مالیات .بهره مندی ش�رکت ملی گاز از درآمدهای 
 ۳۳ بار.افزای�ش  نخس�تین  ب�رای  گاز  ص�ادرات 
درصدی عوارض قبوض آب در سال ۹۸ . پیشنهاد 

دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل .

 صاب�ری - ته�ران : ی�وم اهلل 9 دی ی�ادآور 
تودهن�ی محک�م مل�ت به فتن�ه گرانی ب�ود که 
متاس�فانه بع�د از مدت�ی رنگ عوض ک�رده و بر 
برخی مصادر حاکم ش�دند، امیدوارم با مشخص 
ش�دن ناتوانی و بی کفایتی این افراد، آنان برای 
همیشه از حاکمیت بر مسئولیت ها حذف شوند.

 دان�ش- قم : 20 دی ماه س�الروز ش�هادت 
می�رزا تقی خ�ان امیرکبیر، بزرگم�رد عرصه ی 
خدمت در تاریخ ایران اس�ت. همانگونه که رهبر 
معظم انقالب فرمودن�د، اینهمه خدمات ماندگار 
امیرکبیر، تنها در 3 س�ال صدارت او انجام شد، 
چگونه اس�ت که برخی دولتمردان م�ا بعد از 5 
س�ال مس�ئولیت اجرایی، کار موث�ری برای حل 

مشکالت کشور انجام نداده اند؟!
 فتح اللهی - اهواز : بس�یج دانشجویی ۶۰ 
دانشگاه کش�ور از دادس�تان درخواست کرده 
ان�د به توهین نماینده مجلس رس�یدگی کند و 
نوشته اند:تا چه زمان باید شاهد این امر باشیم 
ک�ه ع�ده ای بعداز رس�یدن به ق�درت جایگاه 
اصل�ی خود را فراموش کرده و با نگاهی ناش�ی 
از تکب�ر به صاحبان اصل�ی این مملکت توهین 
نمایند؟ تا چه زمان باید ندانم کار عده ای قلیل 

به پای انقالب و نظام نوشته شود؟
 ابراهی�م زاده-  اراک: در حالی که ظریف 
وزیر خارج�ه ی جمهوری اس�المی، با موضعی 
کامال انفعالی در مورد اس�رائیل، سخن امام)ره( 
را نیز تحریف کرده اس�ت، محمد صالح بازیکن 
مصری باشگاه لیورپول به مسئوالن این باشگاه 
مه�م هش�دار داده که اگ�ر بازیکن اس�رائیلی 
ج�ذب کنید، من از این تیم خواهم رفت. خوب 
است برخی مسئوالن ما عزت را از این قهرمان 

مصری یاد بگیرند.
 شریف - تهران : در آستانه ی سالگرد فوت 
آقای هاشمی، پس�ر وی اخیرا طی مصاحبه ای 
اع�الم کرده اصال اس�تخر فرح وج�ود خارجی 
نداش�ته و ساخت این اس�تخر محل فوت آقای 
هاشمی، مربوط به سالهای پس از انقالب است. 
خواس�تم بگویم این مح�ل از قب�ل از انقالب، 
معروف به )عمارت کوش�ک( و مرب�وط به کاخ 
سعدآباد و محل تفریح فرح پهلوی بوده است.

درگذشت یار امین والیت، فقیه عالیقدر آیت اهلل هاشمی شاهرودی)ره( بر همگان تسلیت باد

 حضلرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 
ملردی از فرزندانم در آخر الزملان ظهور می کند، که هر 
گاه پرچم خود را به اهتزاز درآورد شرق و غرب را روشن 
سازد، دست بر سر بندگان خدا کشد و هیچ مؤمنی باقی 
نماند مگر اینکه دلش از کوه آهنین هم محکمتر گردد و 

خداوند متعال قوت چهل مرد به او بدهد.
  حضرت امام باقرعلیه السلام نیلز فرمودند: گویی 
قائم را می نگرم که در کوفه پشلت نجف آشکار شده و 
چون برنجف برآید پرچم رسول ا…)ص(  را بر افرازد و 
عملود آن از عمودهای عرش خدای متعال و بقیه اش از 
نصرت خدای عزوجل می باشلد آنرا را بر کسلی فرود 

نیاورد، مگر اینکه خداوند متعال او را نابود سازد.
                                            )کمال الدین- مکیال المکارم(

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
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دو هفته نامه عبرتهای عاشورا
صاحـب امتیاز و مدیرمسئول :کمیلکاوه

به کوشش هیئت تحریریه عام، انصاروالیت
گستره توزیع :  سراسر کشور

تلفن های تماس : 
تهران :                         021-33062225
قم :                               025-32929413
اصفهان :                      031-33221616

چاپخانه تهران: پیام آوران نشر روز
نشانی)صندوق پستی(:

تهـران :                            17775-393
اصفهان :                           81465-1597
قـــم :                         37185-3137
سامانه پیامک :               1000,0001357
www.ebratha.org   : وب سایت

پست الکترونیک : 
ashora1@ebratha.org

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.  
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سخنانی از  سردار رشید سپاه اسالم، شهید  سرلشکرحاج احمد کاظمی )رحمه اهلل علیه(:
 اگر يكي از اين شهدا اآلن بيايد به اين 
دنيا و ش�روع كند براي ما صحبت كردن، 
چ�ه مي گويد؟ مي گوي�د در راه خدا ثابت 
 ق�دم باش�يد. ايمانتان را حف�ظ كنيد. در 
تقويت ايمانتان تالش كنيد. قدر جمهوري 
اس�المي را بداني�د. خودتان را شايس�ته 
فداكاري در راه جمهوري اس�المي بدانيد. 
در راه والي�ت فقي�ه ثابت  قدم، اس�توار، 
دلپاك، همه چيز خودت�ان را آماده كنيد 
براي دفاع از اس�الم. راستگو باشيد. اينها 

را به ما خواهند گفت.
 براي خوش�ايند هيچ كس جهنم نرويد. 
كاري نكني�د كه بخواهد كس�ي خوش�ش 
بيايد ش�ما هم جهنمي ش�ويد. هيچ  وقت 
دي�ن خ�دا را، دس�تور خ�دا را، وظاي�ف 

شرعي تان را با هيچ چيزي معامله نكنيد. 
 خيان�ت اين نيس�ت ك�ه آدم ب�رود با 
دش�من ببن�دد. اين ي�ك نوعش اس�ت. 
خيانت اين نيس�ت كه ي�ك چيزي بخري 
پول�ش را نده�ي، اين يك نوعش اس�ت. 
خيانت اين اس�ت كه آدم در يك جا قرار 

بگيرد ولي او نباشد.
 دوس�تان،  هرچه ب�راي اين ملت تالش 
كني�م كم اس�ت. ما براي اي�ن ملت زنده، 
پيشتاز و خداجوي نبايد كم بگذاريم. اگر 
بانش�اط باش�يم، اگرآماده حركت باشيم، 
هي�چ گونه تهدي�دي متوجه مل�ت ايران 

نمي شود. سرزمين اسالم امن است.
19 دی سالروز شهادت سردار شهيد كاظمی و          

ده تن از سرداران رشيد سپاه اسالم تسليت باد.

در تراز نظام اسالمی
   یا رقیب ماهواره ای؟!

  با این که در ش�ماره ی گذش�ته ضمن اشاره 
به س�خنان اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با 
برنامه سازان صدا و سیما، به نکاتی در زمینه ی 
وظای�ف این رس�انه ی مهم و تاثیرگذار، اش�اره 
کردی�م، ام�ا انتش�ار برخ�ی اخب�ار از وضعیت 
مدیریت رسانه ی ملی در روزهای اخیر، نگرانی 
های جدیدی را در میان دلس�وزان انقالب ایجاد 

نموده است.
  در همین راستا متاسفانه روند تحت فشار 
ق�رار دادن عناصر متدی�ن و انقالبی در صدا و 
س�یما وارد مراح�ل جدیدی ش�ده و برخی از 
مجریان باسابقه، بدلیل مواضع انقالبی و انتقاد 

از دولت، از ادامه ی کار محروم شده اند.

  از س�وی دیگر، با وجود رویدادهای مهم و 
سرنوش�ت س�ازی که در س�طح منطقه ای و 
جهان�ی در ارتب�اط ب�ا جمهوری اس�المی در 
جریان است، این رسانه تنها به قرائت اخبار و 
ی�ا برخی تحلی�ل ه�ای منفعل و حاش�یه ای 
بس�نده ک�رده و در مقابله با جبه�ه ی عظیم 
رس�انه ای دش�منان) که فکر و ذهن برخی از 
م�ردم را تحت تاثی�ر خود قرار داده اس�ت(، 
هی�چ برنامه و اس�تراتژی فراگی�ری در جهت 
انج�ام رس�الت خ�ود و ارائ�ه ی تحلیل های 
صحی�ح منطبق ب�ر منافع مل�ی و واقعیات، با 

زبانی هنرمندانه و جذاب ندارد.
  حض�ور خوانن�دگان حاش�یه ای و برخ�ی 
مجری�ان با آرایش های آنچنانی در ش�ب یلدا 
و...، مح�ور ق�رار گرفت�ن چندی�ن س�ریال با 
مضامین عاش�قانه و تلخ و بعضا ترویج ش�اه و 
شاهزادگی  و همچنین انتش�ار اخباری مبنی 
بر پرداخت ه�ای نجومی به برخ�ی مدیران و 
مجری�ان خ�اص و نورچش�می این رس�انه، از 
دیگر مواردی اس�ت که لزوم توجه به عملکرد 
ای�ن رس�انه و مطالب�ه ی صاحب�ان انقالب از 

مدیریت آن را دوچندان نموده است.
  امیدواری�م ب�ا پیگیری صاحب�ان انقالب و 
مطالبه از مس�ئوالن رسانه ی ملی، در آستانه 
ی چهل س�الگی انقالب، ش�اهد تحولی جدی 
در روند ارائه ی برنامه های صدا و سیما باشیم 
و مدیران آن، جایگاه خ�ود را از رقابت کاذب 
با ش�بکه های مبتذل ماهواره ای  فارسی زبان 
و ترکی و غربی، به جایگاهی در تراز جمهوری 

اسالمی و ملت فهیم و انقالبی تبدیل کنند.

بازاریابی شبکه ای و تداوم بحران شبکه ای
 اخی�را در هیاهوی مش�کالت اقتصادی کش�ور، برخ�ی افراد با 
عناوین�ی تح�ت عنوان»بازاریابی ش�بکه ای« و تبلیغات وس�یع و 
وسوس�ه انگیز پیرامون آن، مش�غول جذب اموال مردم هس�تند و 
اخب�ار متع�ددی از روند روبه رش�د این معام�الت، در نقاط مختلف 

کشور به گوش می رسد.
در همی�ن زمین�ه متاس�فانه )همچون م�وارد دیگر( هی�چ نظارتی 
ب�ر عملکرد این اف�راد وجود ن�دارد و فعاالن این عرص�ه با تکیه بر 
مجوزه�ای کلی از س�وی وزارت صمت و یا اس�تناد به برخی نظرات 
ش�فاهی نهادهای قانونی و سوءاس�تفاده از چهره های پاک و موجه 

برای جذب مش�تری، تهدید جدید و بزرگی را در عرصه ی اقتصادی 
کلید زده اند.

چند س�ال قبل نیز، بعد از مدتها سکوت مسئوالن امر و مالباختگی 
ع�ده ای قاب�ل توجه، در اقدام�ی دیرهنگام،  مضرات ش�رکت های 
هرمی، توس�ط مس�ئوالن بیان ش�ده و با برخی از آنان نیز برخورد 
ش�د و یا در موضوع موسس�ات مالی و اعتباری نیز، با وجود صدور 
مجوزه�ای قانونی، عدم نظارت ب�ر آنها، وضعیتی را رقم زد که دهها 
هزار تن از مردم، اموال خود را از دس�ت داده و کش�ور با یک بحران 

دنباله دار مواجه گردید.
اکنون بنظر می رسد با توجه به گستردگی فعالیت معامالت شبکه 
ای در س�طح کش�ور و گرایش بخشی از مردم به این معامالت که 

بدلیل وعده های درآمد کالن و... انجام ش�ده است، متولیان امر در 
نهادهای امنیتی و قضایی و دولتی، باید ضمن نظارت دقیق و بررسی 
فعالیت ها در این حوزه، اطالع رسانی الزم و بموقع را به انجام رسانند 
تا در پرتو مشکالت کنونی اقتصادی و تبلیغات گسترده این شبکه ها، 

بحران های تازه ای برای مردم و کشور ایجاد نشود.

جنجال 97، نقشه 98 و یوم اهلل 9 دی
  اخی�را رهبر معظم انقاب اس�امی در جمع خان�واده ی معظم 
ش�هداء، با هشدار جدی نسبت به همگان از احتمال وقوع فتنه ای 
جدید در سال آینده خبر داده و فرمودند: من هم به مّلت عزیزمان 
عرض میکنم این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در س�ال 
۹۷ ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، و نقشه هایی را برای جمهوری 
اس�امی ابراز کردند -یعنی در واقع نقشه شان لو رفت- این ممکن 
اس�ت فریب باشد؛ ممکن اس�ت جنجال را برای س�ال ۹۷ بکنند، 
نقشه را برای سال ۹۸ بکشند... توصیه ی من به همه ی جوانهایمان، 
به همه ی مجموعه های گوناگون کش�ور، به همه ی اصناف کشور، به 

همه ی جریانهای سیاس�ی کش�ور این اس�ت که مراقب باش�ند به 
دشمن پهلو ندهند...

   در همین راستا  و در آستانه ی یوم اهلل ۹ دی و حماسه ی بزرگ 
ملت ایران در دفاع از حریم والیت و انقاب اس�امی، همه ی فعاالن 
انقاب�ی و فرهنگی و سیاس�ی و مجموع دوس�تان انق�اب، باید در 
راس�تای وظیفه ی روش�نگری و اطاع رس�انی و بیدار نمودن اذهان 
مردم، تاش کنند، چرا که معنای پهلو ندادن به دش�من، یعنی دوری 
از انفعال و سستی و حضور در صحنه است تا به لطف الهی، با آگاهی 
مردم از واقعیات کش�ور، دش�من در توطئه ی سال آینده ی خود نیز 
ناکام مانده و انقاب عزیز اس�امی در دهه ی پنجم حیات مبارکش، 

به رشد و بالندگی خود ادامه دهد.                                   ان شاءاهلل

تضعیف مجلس توسط نمایندگان!
 جنجالی که در هفته ی گذشته بخاطر فحاشی 
و رفتار زننده ی نماینده ی س�راوان در رس�انه ها 
ب�ه راه افتاد، بی�ش از هر چیز، اس�تیضاح مردمی 

کلیت مجلس بود!
 متاس�فانه عملک�رد رئی�س مجل�س ک�ه طی          
دوره ی اخیر، بعض�ا خانه ی ملت را با البی گری و 
سیاسی کاری و برنامه هایی خارج از شأن مجلس، 
ب�ه محلی برای تامین و تضمین آینده ی سیاس�ی 
خ�ود تبدیل نموده اند و نگرانی ها و گرفتاری های 
م�ردم را ک�ه از زبان مع�دود نماین�دگان متعهد و 
دلس�وز دنب�ال م�ی ش�ود را ب�ه حاش�یه رانده و 
بسیاری از مردم را از این قوه ی مهم و تاثیر گذار، 

نا امید کرده اند.
 در همی�ن راس�تا باید گفت: جای�گاه مجلس و 
نمایندگ�ی ملت، به اندازه ای تنزل یافته اس�ت که 
نماین�ده ی یک�ی از محرومترین اس�تان ها، بجای 
همنش�ینی با محروم�ان و توجه به خواس�ته های 
مردم، برای ضمانت یک واردکننده ی خودرو، با او 
همراهی کرده و از جایگاهش هزینه می کند و بعد 

از فحاش�ی و درگیری، باز هم طلبکارانه، سخنرانی 
می کند و ب�رای دفاع از عمل زش�ت خود، امنیت 
مل�ی و مس�ائل قومیت�ی و مذهبی را خدش�ه دار          
می س�ازد، فیلم جلسه ی غیرعلنی را نیز مخفیانه 

ضبط و منتشر می کنند! 

 مجل�س نیز ب�رای دفاع از ای�ن عنصر خاطی، 
جلسه ی غیرعلنی تشکیل می دهد و 40 نماینده، 
ب�رای وی طوم�ار امضاء م�ی کنند. وزی�ر و رئیس 
و                                               اس�تیضاح  ب�ه  تهدی�د  نی�ز  گم�رک 

برکناری می شوند.

 همزم�ان اخب�اری از مدرک جعلی و س�رقت 
علمی نماینده ی س�راوان منتش�ر ش�ده و آبرو و 
حیثیت کش�ور در داخ�ل وخارج از کش�ور مورد 

خدشه قرار می گیرد. 
 در کنار این مس�ائل، تصاویری از حضور 2 تن 
از نماین�دگان اصفهان)عاب�دی و ت�اج الدین( در 
غائل�ه ی ض�رب و ش�تم خان�واده ی ش�هداء در 
گلس�تان ش�هداء ، یا نماینده ی شبس�تر در حال 
تهدی�د مردم به)خفه کردن( و  نماینده ی مرند در 
حال ناس�زا گویی به ارباب رجوع و ی�ا نماینده ی 
نی�ز                                             م�ردم  ب�ه  فحاش�ی  ح�ال  در  ای�ذه 

منتشر می گردد.
 از س�وی دیگ�ر م�ردم ش�اهدند ک�ه در اوج 
گرفتاری اقتصادی و معیشتی، نمایندگان مجلس، 
برنام�ه ی دقیق و منس�جمی برای ال�زام دولت به 

انجام وظایفش ندارد.
 لذا سوال اینجاست که در چنین وضعیتی، آیا 
می توان اعتماد مردم ب�ه اجرای عدالت و امید به 
مجل�س را جلب نمود یا ت�داوم این روند، منجر به 
س�رخوردگی بیش�تر مردم از قوه مقننه و تضعیف 

جایگاه خانه ی ملت خواهد شد؟
                                                    فاین تذهبون؟!

نقش روسای قوا 
درمظلومیت فرهنگ

  اخیرا اسـتاد رحیم پور ازغدی طی سخنانی 
طوفانـی در نمـاز جمعـه تهران، نکاتـی مهم در 
مـورد لزوم تحول در نمازهای جمعه و حوزه های 
علمیه بیان نموده و در ادامه،بخشـی از تخلفات 
رئیس جمهور و سران قوا در شورای عالی انقالب 
فرهنگی را بیان نمود که به قسـمت هایی از این 

سخنان مهم توجه می کنیم:
 نماز جمعه تریبون پاسخگو کردن دانشگاه ها 
و محـل پاسـخگو کـردن حوزه هـا و مدیریـت 

حوزه های علمیه تا مراجع تقلید است.
 امـام)ره( گفـت مراقـب خطـر نفـوذ تا حد 
مرجع سـازی باشید، ایشـان گفت که مرجعیت، 
ارثی نیسـت، تمایـل به اشـرافی گری خیانت به 

مرجع شیعه است.
 بـرای دفاع از حیثیت جمهوری اسـالمی باید 
چند فاسد نجومی بگیر را شالق بزنید، این روش 

حکومت علوی است.
 مدیرانـی کـه وعـده دروغ دادند، شـفافیت، 

صداقت و مسئولیت پذیری نداشتند.
 دولت هـا مقید نیسـتند که مصوبات شـورای 
انقـالب فرهنگـی را اجـرا کننـد، در این جهت 

رؤسای دو قوه)مقننه و قضائیه( اصال در جلسات 
شرکت نمی کنند.

 یـک جلسـه برای سـند مهندسـی فرهنگی 
تشکیل نشده است.

 رئیس شورا که رئیس جمهور است مصوبات شورا 
را اجـرا نمـی کند ولی کنوانسـیون حقـوق کودکان 

سازمان ملل را مخفیانه دارند اجرا می کنند.
 رئیس  شـورا، همیشـه رئیس جمهور اسـت و 
رئیس جمهـور فعلی ما هم بسـیاری از جلسـات 

شورا را لغو می کند و برگزار نمی کند.

 تعداد جلسات و مصوبات شورا در پایین  ترین 
سـطح خود در 40 سـال گذشـته پس از انقالب 
است، رکورد پایین ترین مصوبات شورا مربوط به 

همین 3 سال اخیر است.
 بیـش از 15 مصوبه مهم، همیـن اآلن در دفتر 
رئیس جمهور موجود اسـت که وی اصال نه جواب 

می دهـد و نـه حتی آنهـا را رد می کنـد، این هم 
خالف قانون است.

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را دولت 
دارد اجرا می کند، پول داده، تقسیم کار کرده اند، 
در حالـی که شـورای نگهبان سـال ها قبل چند 
اشکال به آن وارد کرده است، سند ملی کودک و 
نوجـوان را که سـال گذشـته در شـورا با حضور 
رئیس شـورا تصویب شـده، ماه هاسـت در دفتر 
رئیس جمهور مانده اسـت. این فقط یک نمونه از 

مظلومیت شورای عالی انقالب فرهنگی است.
اعضای شـورای عالی انقالب فرهنگی از هیچ 
مرجعی بازخواست نمی شوند که بگویند شما چه 
کاره هسـتید که 10، 20 سـاله آنجا نشسـته اید؛ 
مصوبات بسـیار خوبی در این شـورا داشتیم که 

بسیاری از آنها آرشیو شده اند.
اگـر می خواهیـد شـورای انقـالب فرهنگـی 
قرارگاه فرهنگی کشـور باشـد، باید یک دادگاه 
عالی تشـکیل شود که کل کسـانی که مصوبات 
ایـن شـورا را در نهادهـای حکومتـی رعایـت 

نمی کنند، در این دادگاه بازخواست شوند.
 نـه 2030 بـه شـورا آمد و نـه مـوارد متعدد 

دیگری از کنوانسیون های بین المللی.
ایـن تفکر غـرب زده و غرب پرسـت و تفکر ما 
نمی توانیـم و آنها می تواننـد و این تفکر که بهانه 
بـه آنهـا ندهیـم و رعیت شـان باشـیم، از میرزا 
ملکم خـان تا امروز با شـدت و ضعف وجود دارد، 

اما بـاور نمی کردیم پس از 40 سـال در حکومت 
جمهوری اسـالمی کسـانی را در 3 قوه داریم که 

این طور فکر می کنند، باید فکری برای آن کرد.
 برخـی از اعضا شـورا قبل جلسـه می گویند 
امـروز درباره فـالن موضوع صحبـت کنیم ولی 
موقع جلسـه من رو جلو می اندازند و خودشـون 

بِِِروبِر منو نگاه می کنند.
نشسـت  در  ازغـدی  اسـتاد  همچنیـن   
سکوالریسـم در حوزه و دانشـگاه در پاسـخ به 

برخی انتقادهای اخیر نسبت به سخنانش گفت:
 حوزه هنوز ایده آل نیست و باید اسالمی تر شود.

 برخی جریان ها مانند حجتیه در حوزه فعالند 
اما کسـی اعتراضی نمـی کند؛ اما اگـر نقدی به 

کسی وارد شود آتشفشان می شود.
 بـه تدریج هدف شـان به جای دفـاع از دین، 

دفاع از خودشان می شود.
 بارها به دین حمالت سـنگینی شـده و آن ها 

سکوت و توجیه کردند.
کلیسا نیز در دل سکوالریسم شکل گرفته.

هنوز در مشـهد، قم و برخی شـهرهای دیگر 
مطهری را به اسم مذهب لعن می کنند.

در گذشـته دانشـجو، روحانـی را موجـودی 
مـوذی و خطرنـاک و روحانی نیز، دانشـجو را به 

چشم کافر نگاه می کرد.
 وحدت این نیسـت که اختالف سلیقه و انتقاد 

وجود نداشته باشد.


