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کنز خفی الهی مرحوم آیت اهلل مولوی قندهاری :
فتنه هایی می آیند که من در آن زمان نیستم و شما باید سینه های تان را سپر 
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زمان عّجل اهلّل تعالی فرجه هستند .
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دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه

ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

چقدر صحبتهاي این چند ماهه اخیر رهبر عزیزمان ، شبیه 
آخرین دیالوگ هاي  مختار به یارانش شده . 

امام خامنه اي در درس خارج از فقه خود مورخ ۱39۴/3/۵ 
در  توضیح  مبحث مداهنه )نرمش با دشــمن (  با تفسیر 

آیاتي از قرآن کریم فرمودند :
منظور از نرمش با دشمنان که در روایات آمده ،  دشمنان 
شخصي است  مثاًل یک مشکل همسایگی یا شغلی پیدا 
می کنیم، و کســی به خاطر این گونه مسائل با ما دشمن 
می شــود، در اینجا فرموده اند مداهنه کنید. این مداهنه را 
کسی تعمیم ندهد به دشمنان فکری و دینی که با هویت 
شما مقابله می کنند. آیات قرآن اینجا خیلی روشن معین 
کرده اســت که با این دشــمنان چگونه برخورد کنید. با 
دشمنی، که دشمنی اصولی و مبنایی دارد »ممنوع است 

دست دوستی بدهیم«
  همچنیــن رهبر انقالب یک روز پس از مالقات ظریف 
و اوباما،  در نوشهر فرمودند : دشمن به دنبال تسلیم شدن 
نظام اسالمي است ، و با کوتاه آمدن در مقابل او، دشمنیها 
برطرف نمي شــود . ســر بر آورردن ملت مستقلي که با 
زورگویان و وابستگان به آنها مخالف است، براي نظام سلطه 
قابل تحمل نیست، بنابراین در مقابل این ملت دشمني مي 
کنند و تصور اینکه » اگر فالن حرف را نزنیم یا فالن کار را 
نکنیم و مالحظه دشمن را بکنیم، دشمني ها کم مي شود« 

این تصور نادرستي است.
آخرین دیالوگ هاي مختار: تزویر سکه اي دو رو است، که 
بر یک رویش نام خدا و بر روي دیگرش نقش ابلیس است . 
عوام خدایش را مي بینند و اهل معرفت ابلیسش را. در میان 
شما کساني هستند که که احیانا قصد تسلیم دارند. تزویر به 
شما امان مي دهد تا مقاومتتان را بشکند، پس از غلبه ،شک 

نکنید گردنتان را خواهد شکست.
امروزه چقدر رفتار بعضي ها شبیه آن چند هزار نفر باقیمانده 
یاران مختار است، که دل خوش به تغییر مواضع ُمصعب بن 

زبیر کرده بودند.
جناب دکتر ظریف ســالم..... دست دادنت با اوباما نشان 
داد که ماهمیشه دنبال صلح هستیم اما هیچگاه نفهمیدی 
که در دنیا ما محکومیم به فتنه و محور شــرارت، توسط 

آمریکا...!!!
جناب دکتر ظریف عزیز.

دست دادی تا بگویی ملت ایران به اصول انسانیت معتقد 
است اما ای کاش می فهمیدی که با کسی دست دادی که 
کوچکترین اعتقادی به انسانیت ندارد و جان هزاران انسان، 
در سوریه و عراق و یمن به به دست کثیفش آلوده است.. 
نگو که نمی دانی بزرگترین حامی داعش آمریکاست که 

مهرت از دلم میرود....
جناب ظریف عزیز ... دست دادی تا دشمن فراموش کند 
روزی یک عده پابرهنه و دهاتی همین هیمنه را در خلیج 

همیشه فارس لگد کوب کردند و شعارشان پیام رهبرشان 
بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواتد بکند...

جناب ظریف عزیز.  ...دست دادی تا اثبات کنی که از تمدن 
قدرتمند 7000ساله ایرانیان که همانا شدت علیه مستکبران 
است بویی نبردی و صرفا بدنبال جایگاه دیپلماسی خوبت 

میگردی...
جناب ظریف عزیز... دســت دادی تا بگویی مردم ایران 
فراموش کردند که ناو جنگی شما به هواپیمای مسافربری 
ما حمله کرد و دردناکتر دادن مدال شجاعت به فرمانده ناو 

بود که هنوز که هنوزه آمریکا رسما عذر خواهی نکرده....
آره ســینه مان مملو از کینه بود که بحمداهلل شما خالیش 

کردی...
جناب ظریف عزیز .... دســت دادی تــا بگویی دیگر به 
شما دست میدهیم و از بابت گذشته ای که دست ندادیم 

شرمساریم.....
جناب ظریف عزیز ...دست دادی تا رحمی بر دل ابرقدرت 

دنیا بیافتد و تا گره از کار ما ملت فرو بسته بگشاید...
جناب ظریف عزیز ... درخت دوســتی بنشان که جنگ و 
صدام و کودتای 28مرداد و حمله به هواپیمای مسافربری و 

داعش و سوریه و یمن همه کشکند.....
راستی هر وقت نهال دوستیتان به بار نشست امیدوارم وزیر 

امور خارجه عربستان اجازه مالقات با شما را بدهد....
همان کســی که پیام تبریکش را طبق عرف بین الملل 

فرستادی.......
ظریف عزیز... به شــخصه برایت آرزوی سالمتی و رفع 
کمردرد دارم  اما من دست کسی را می فشارم که گفت:اگر 
اسراییل دست از پا خطا کند حیفا و تالویو را با خاک یکسان 
میکنیم. من دست کســی را می فشارم که گفت:برخورد 

ایران در برابر حرکات موذیانه، سخت و خشن خواهد بود.
من دستان کسی را می فشــارم که گفت:دوران بزن درو 
تمام شده و اگر از آمریکا خطایی سربزند تمام منافع آمریکا 

در تمام دنیا به خطر می افتد......
من دستان کسی را می فشارم که پوتین رئیس جمهور وقت 
روسیه درباره اش گفت : »من مسیح را ندیده ام، اما تعاریف او 
را در انجیل شنیده و خوانده ام، من مسیح را در رهبری ایران 
دیدم«. من دستان کسی را می فشارم که کوفی عنان، دبیر 
کل وقت سازمان ملل متحد درباره اش این چنین گفت : » 
در مالقات با )حضرت آیت اهلل العظمی( خامنه ای احساس 
کردم که کسی را مثل او ندیده ام. شخصیت معنوی ایشان 
چنان مرا گرفت که از خود پرســیدم چرا شخصیتی مثل 
من دبیر کل سازمان ملل باشد و از معنویات چیزی نداشته 
باشد! با دیدن آقای خامنه ای هم آن شخصیت هایی که مرا 
جلب کرده بودند فراموش کردم و تحت تأثیر شــخصیت 
معنوی ایشان قرار گرفتم. من شخصیت های معنوی در 
دنیا زیاد دیده بودم، ولی هیچ یک، از مسائل سیاسی اطالع 

نداشتند. با دیدن آقای خامنه ای قداست آن شخصیت های 
سیاســی از ذهن من پاک شد. من تعجب می کنم ایران 
با چنین شــخصیتی چرا در بعضــی جا ها می لنگد. بعید 
می دانم به ســازمان ملل هم بروم شــخصیت ایشان از 
ذهن من پاک شــود.« من دستان کسی را می فشارم که 
کاندولیزا رایس وزیرسابق امور خارجه آمریکا و مشاور ارشد 
جــرج بوش از ذکاوت و اقتدارش چنین اعتراف می کند : 
»رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها، با 
صرف بیش ترین بودجه ها، در زمانی بسیار طوالنی کشیده 
و مجریانی ماهر اجــرای آن را به عهده گرفته اند، با یک 
سخنرانی یک ساعته خنثی کند.« من دستان کسی را می 
فشارم که وقتی خاویر پرز دکوئیار دبیرکل سازمان ملل در 
بحبوحه جنگ تحمیلی به ایران آمد این چنین توصیفش 
کرد : » رئیس جمهور شما از کدام دانشگاه علوم سیاسی 
فارغ التحصیل شده است. من مدرک دکترای علوم سیاسی 
دارم و 30سال است کار سیاسی می کنم و چند سال است 
دبیرکل سازمان ملل هستم، در این مدت شخصیت های 
سیاسی و رئیس جمهورهای بسیاری را دیده ام اما تاکنون 
شخصیتی به سیاستمداری و هوشمندی آقای خامنه ای 

ندیده ام.«
من دستان کسی را می فشارم که بنی صدر ملعون درباره 
اش اعتراف کرد :اگر ایشــان ]امام خمینی)ره([ زنده بود، 
صدها بار به آقای خامنه ای احســنت می گفت. دلیل این 
تحسین این اســت که آقای خامنه ای به خوبی توانسته 

نظامی که آقای خمینی ایجاد کرد را حفظ کند.
من به دســتان علمدار ایران بوسه می زنم که با صالبت 
حیدری اش حاضر شد دست خود را فدا کند ولی دستش 
را آلوده به دستان قاتالن سفاک هزاران مرد و زن بی گناه 

نکند .
  من دســتان همان ذریه زهرایی را می بوسم که با رجز 
عاشــورایی اش ، خطاب به نمایندگان بی غیرت مجلس 
ششم گفت یا الفبای سیاســت را نمی دانید و یا مرعوب 
آمریکا شده اید !!!! و من دستان کسی را می فشارم که تمام 
سیاست مداران و دانشمندان و علمای تمامی بالد جهان او 
را به زیباترین واژه ها می ستایند .... جناب ظریف عزیز.. من 
ایرانیم، وارث تمدن قدرتمند کوروش کبیر، داریوش کبیر، 
ارشک کبیر، شاپور کبیر، شاه عباس کبیر، نادرشاه کبیر، و 

خمینی کبیر،هستم........
من ایرانی و وارث ســربداران سبزوار، میرزا کوچک خان 

گیالن،دادشاه سیستان و دلواری جنوبم......
من ایرانی و وارث بهنام محمــدی ام که اندازه تفنگ از 
قدش بلندتر بود.... من ایرانی ام و وارث ســینه های آزرده 

از گاز خردلم......
من ایرانی ام و وارث آریو برزن که دست جلو آمده اسکندر 

را پس زد و کشته وطن شد...
من ایرانیم....... جناب ظریف... مرا محکوم نکنی به اینکه 
کوته اندیشــم و از کاه کوهی میســازم و درک و شعور 

دیپلماتیک ندارم....

اما نگرانیم برای توست که داری!
و در پایان حدیثی که شاید کمکت کند در عرف دیپلماتیک.

»تکبر علی المتکبر عبادت!«
تکبر در مقابل انسان متکبر عبادت است .

حاال در گوشه ای خلوت کن و سالها روی این حدیث فقط 
و فقط تفکر کن.... 

عروج زائران حرم امن الهی توسط وهابیت کثیف و نا نجیب را  به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نماییم.

صالبت حیدری    
جناب ظریف سالم !!!

َرَجز عاشورایی

دیالوگ ماندگار مختارنامه :

تزویر به شما امان می دهد 

که مقاومت تان را 

بشکند ،  پس از غلبه

شک نکنید که  ...

جناب ظریف سالم ... !!!

پاینی صفحه

گذر لوطی صالح
رو برو شــدن و دست دادن ظریف با اوباما در راهروهاي سازمان ملل 
طبق گفته  آقایان کاماًل اتفاقي بوده، ولي در همین زمینه کاماًل اتفاقي 
از دو هفتــه قبل بعضي از روزنامه هاي حامي دولت برخوردهاي کامال 
اتفاقي با اوباما در ســازمان ملل را پیشــبیني کرده بودند!!! وخود آقاي 
روحاني هم ســه روز قبل از دیدار ظریف و اوباما، در جمع نمایندگان 
اندیشــکده ي غربي در نیویورک، با نشــان دادن چراغ سبز گفته بود: 

تندروها در ایران و آمریکا عامل عدم ارتقا روابط هستند. 

در این زمینه نوشته ي داریوش سجادي از فعاالن اصالح طلب و از همفکران 
سیاسي دولتي ها که در خبرگزاري دا نشجو منتشر شد، خیلي جالب است. اگر 
چه وزارت امور خارجه بالفاصله با انتشار بیانیه اي از تصادفي بودن این اشتباه 
خبر داد، اما توجیه وزارت خانه ي مذکور آنقدر نچسب و غیر واقعي بنظر مي 
رسید  که حتي نتوانست همفکران سیاسي اش را نیز قانع کند، به گونه اي که 
داریوش سجادي، مشاور سابق کروبي و همکار نشریات زنجیره اي، در همین 

رابطه در صفحه ي شخصي اش نوشت: 
» به گزارش سایت BBC صبح روز دوشنبه دکتر ظریف بصورت تصادفی 
در راهروی سازمان ملل متحد با باراک اوباما رو در رو شده و ضمن مصافحه 

مدتی با یکدیگر گفتگو کردند!
این که آقای ظریف و اوباما مایل باشند یا ُمصر باشند یا دستور داشته باشند )!( با 
یکدیگر گفتگوی مستقیم بکنند بیرون از داوری این پست است و صرف چنین 
مالقاتی بالذات نه مذموم است و نه ممدوح و مهم شکل و محتوای مذاکرات 
صورت گرفته است. اما محل مناقشه آنجاست که این دو بخواهند برای چنین 

مواجهه ای تئاتری ناشیانه برای توجیه مخاطب بیآفرینند !
بقول جانسون رئیس جمهور اسبق آمریکا: در سیاست هیچ امر»اتفاقی« وجود 
ندارد! حاال حکایت برخورد »تصادفی« دکتر ظریف با اوباما در راهروی سازمان 

ملل است!
شاید چنین ادعائی برای مخاطب عوام قابل پذیرش باشد اما برای امثال بنده 
که با باال و پائین ساختمان UN و شیوه تردد توام با اسکورت سنگین روسای 
جمهور آمریکا آشنائیم چنین دواعی ناشیانه ای دال بر تخفیف مخاطب است.

مگر راهروهای سازمان ملل در نیویورک »گذر لوطی صالح« است که هر 
کس به تنوع بتواند در آنجا به تفرج و تنعم پیاده روی کند و دست بر قضا رئیس 
جمهور آمریکا با وزیر خارجه ایران نیز بشکلی خلق الساعه و در حین صرف 

تنقالت یکدیگر را آنجا و کامال تصادفی بیآبند و بیآسایند!
حکایت آن رندی است که می گفت در مواجهه با کوسه بسرعت از درختی 
باال می روم و در پاسخ به این که اما در دریا که درخت نیست از موضعی حق 

بجانب می گفت:
مثل این که متوجه نیستی؟ مجبورم! می فهمی؟ مجبورم!!!

بدین منوال ظاهرا روز دوشنبه نیز طرفین در سازمان ملل برای چنین برخورد 
تصادفی »مجبور« بوده اند و الباقی صحنه آرائی ناشیانه ماجراست.«

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی که 
پیش از این مدعی مخالفت با برجام بود، در پایان جنگ 
زرگری آمریکا و اســرائیل گفت: باید توافق هسته ای را 

پذیرفت و برای اجرای درست آن تالش کرد.
نتانیاهو در مصاحبه با شــبکه  خبری ســی ان ان گفت: 
حاضرم مخالفت خود با توافق هسته ای را کنار بگذارم 
و برای ترمیم روابط مخدوش شــده با ایاالت متحده و 
همچنین کمک بــه آمریکایی ها در اجرای مفاد برجام، 

همکاری کنم.
وی افزود: نمی خواهم مطالب قبلی را باز تکرار کنم. حاال 
که توافق انجام شــده، بیایید نگاهمان به آینده پیش رو 

باشد.
به گزارش فارس، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه 
گفت: بیایید مطمئن شویم که ایران به همه تعهدات خود 

ذیل توافق هسته ای پایبند می ماند.
گفتنی است روزنامه کیهان پیش از این در گزارش ها و 
یادداشت های مختلف به ترفند جنگ زرگری آمریکا و 

رژیم صهیونیستی در موضوع هسته ای اشاره کرده بود.
کارشناسان مسائل بین الملل معتقدند که مخالفت های 
ادعایی نتانیاهو با توافق هســته ای، با هدف کســب 
امتیازات بیشتر از سوی آمریکا و ایجاد اختالل محاسباتی 
در ایران و همچنین دریافت کمک های مالی و تسلیحاتی 

بیشتر اسرائیل از آمریکا صورت می گرفته است.
 نتانیاهو: مبارزه من علیه توافق هسته ای به 

پایان رسیده
در همین رابطه نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: 
مبارزه من علیه توافق هســته ای به پایان رسیده و من 
آماده شروع گفتگو در رابطه با تفاهمات الزم امنیتی با 
دولت اوباما برای ارتقای قابلیت های تهاجمی و دفاعی 

ارتش اسرائیل هستم. .
تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: نتانیاهو در یک سری 
مصاحبه با رسانه های آمریکایی در سفر یک هفته ای خود 
به آمریکا خواستار اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسالمی 
و انجام بازرسی های تمام عیار برای اطمینان از پایبندی 

ایران به توافق هسته ای شد.
در ادامه گزارش آمده است: نخست وزیر اسرائیل تاکید 
کرد که باید ایران را نزدیک آتش نگه داریم و مطمئن 
شویم که ایران به تعهداتش در رابطه با توافق هسته ای 

پایبند است.
 »آموس یدلین« مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم 
صهیونیستی،»افرائم هالوی« رئیس پیشین موساد، »امی 
آیالون« رئیس سابق آژانس امنیت رژیم صهیونیستی، 
»ایهود باراک« وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی و 
»آیزاک هرتزوگ« رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی از 

جمله این مقامات هستند.
پایگاه خبری تحلیلی »موندوویس« در گزارشی نوشت: 
اگر آمریکا تعیین کند که ایران از اقدامات تروریستی علیه 
متحدان ایاالت متحده حمایت می کند، کنگره به سرعت 
تحریم های جدیــدی را وضع خواهد کرد و کمک های 

نظامی بسیار بیشتری به اسرائیل سرازیر می شود.
 بازرسی های بی سابقه برابر با اشغال نظامی است

نشــریه »ویک« نیز در گزارشــی اعالم کرد: برجام به 
صورت رســمی از تاریخ ۱9 اکتبر )27 مهر( در دستور 
کار قرار می گیرد ولی »روز اجرا« زمانی است که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران به الزامات خود 

متعهد است.

پایـان جنـگ زرگـری آمریکا و 
صهیونیسـتی رژیم 

من به دستان علمدار ایران بوسه می زنم که با 
صالبت حیدری اش حاضر شد دست خود را 
فدا کند ولی دستش را آلوده به دستان قاتالن 

سفاک هزاران مرد و زن بی گناه نکند .
  من دســتان همان ذریه زهرایی را می بوسم 
که با َرَجز عاشورایی اش ، خطاب به برخی از 

نمایندگان بی غیرت مجلس ششــم گفت یا 
الفبای سیاست را نمی دانید و یا مرعوب آمریکا 

شده اید !!!! 



در حالی که پیش از این به طور رســمی اعالم شــده 
۵ روزه خواهد  بود ســفر رییس جمهــور به نیویــوک 
بود، در آســتانه آخرین ســاعات حضور آقای روحانی 
در خاک آمریــکا، به یکباره اعالم شــد رییس جمهور 
بعــد از ســخنرانی خــود در صحن ســازمان ملل، به 
ایرانی در  پیگیری وضعیــت حجاج  اعتراض و  نشــانه 
عربســتان، ســفر خود در آمریکا را نیمــه تمام خواهد 

گذاشت!
دوشــنبه گذشــته الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس 
جمهــوری در گفت و گــو باخبرنگار سیاســی میزان، 

درباره برنامه بازگشــت رئیس جمهور از مجمع عمومی 
از سخنرانی در  ســازمان ملل گفت: رئیس جمهور بعد 
مجمع عمومی ســازمان ملل به کشــور بر می گردد و 
احتماال تا پایان ســفر خود در نیویورک نخواهند ماند!
این در حالی اســت که پیش از این خبرگزاری رسمی 
۵ روزه بودن ســفر رییس جمهور خبر  دولت )ایرنا( از 
داده بود و با این اوصاف، به نظر می رسد عمال بعد از 
ســخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل، بازگشت وی 
از آمریــکا مصادف با همان روز پنجم ســفرش خواهد 
شــد و این به معنای آن است که عمال بازگشت رییس 
جمهــور بر اســاس برنامه قبلی بــوده و هیچ ارتباطی 
بــا حادثه منا نــدارد و حکم نذر کــردن روغن ریخته 
بــر زمین برای امام زاده اســت چرا کــه اگر قرار بود 
در راســتای فاجعه آل ســعود اقدامی از ســوی رییس 
جمهــور صورت بگیرد بهتر بود ایشــان همان روز اول 
یــا نهایتا دوم و قبل از ایراد ســخنرانی در ســازمان 
ملــل به ترک خــاک آمریکا اقدام می کــرد تا با این 
کار، توجــه جهانیان را نیــز بیش از پیش به این فاجعه 

کند. جلب  انسانی 

آیت ا... هاشــمي شاهرودي در ابتداي اولین جلسه درس خارج 
فقه و اصول خود در ســال جدید تحصیلي با انتقاد شــدید از 
موضع غیر فعال دولت در برابر جنایت اخیر آل سعود، مسؤوالن 
دولتي را به اتخاذ مواضع انقالبي و همسو با اندیشه هاي تابناک 

امام و رهبري توصیه نمود.
آیت ا... شــاهرودي گفت:  به نظر من این جا بایستي گله درست 
و حسابي از دولت کرد. برخوردي که متاسفانه دولت ما دارد با 
این جریان مي کند بســیار برخورد نامناسبي است. کشوري که 
۵00 نفــر از افرادش این جوري تلف شــدند و با این جنایت از 
بیــن رفتند خیلي بیش از این نیاز دارد به برخورد با این قضیه. 
نبایســتي رها شود این قضیه. نبایســتي در حد این بحث هاي 

معمولي انجام گیرد. این یک جنایت است. یک دشمني است، 
یک تعدي و تجاوز اســت و غیر از آن هتاکي ها و بي اعتنایي ها 
اســت. معنا ندارد ۵00 نفر از حجاج کشته شوند و از بین برود، 
برخوردها در حد مسائل دیپلماسي معمولي باشد. استاد برجسته 
درس خارج فقه و اصول افزوده اســت: این ها با ویزاي رسمي 
رفته اند. رهبري معظم انقالب وقتي اعالم عزاي عمومي کردند 
و آن روز اول بیانیه دادند، هنوز عمق فاجعه معلوم نشده بود و 
بحث 30-۴0 نفر بود، نه ۵00 نفر. خوب آن بیانیه که جوابش 
این نیســت که بیانیه مشــابه آن صادر کرد. جوابش آن است 
که باید بیایي وســط میدان. خیلي از کارهــاي دیگر باید لغو 
شــود براي این کار. اجازه ندادند که یک نفر از وزارت خارجه 
بــرود کمک کند، ویزا ندادند یعني چه. بحث، بحث یک نفر از 
بعثه و فالن نیســت. بحث کل نظام اســت... چطور آقایان از 
این مساله به راحتي رد مي شوند؟!... باید تحقیق شدید قضایي 
بین المللي و حقوقي بخواهند و دنبال کنند. درد بزرگي اســت 
واقعا. باید تشــخیص بدهیم تا کي مي خواهیم در این مسائل 
سیاســي خودمان را گول بزنیم. امروز راس دشــمني با نظام 
ما همین آل ســعودند.. خدا به مســؤولین مربوطه در دولت ما 
ان شاءهلل همت بدهد توجه بدهد بفهمند این قضایا را به شکل 

بهتري و دقیق تري تا موضع قوي تري بگیرند.

هفته گذشته تصویری در شبکه های اجتماعی 
از ظریف منتشر شد، تصویری که نشان می داد 
وزیر امور خارجه مقابل امیر کویت زانو زده و از 
وی درخواست همکاری با همتای سعودی خود 

در خصوص زائران گرفتارشده ایرانی را دارد.
ظریف در توضیح اتفاق روی داده گفت: »الزام 
وجود داشــت که اقدام به شناسایی مفقودین 
و مجروحین و جان باختگان کنیم و همکاری 
خوبی از ســوی سعودی ها در این زمینه انجام 
نشد. دوستان از من درخواست کردند در اینجا 
تماس های مورد نیاز برقرار شــود و من بدون 

این که درخواستی مطرح کنم، نمایندگی ما با 
نمایندگی طرف مقابل این موضوع را مطرح کرد 
که امکان این گفت وگو ایجاد نشد.« وزیر امور 
خارجه با بیان این که در سایر دیدارهای من و 
رییس جمهــوری، موضوع حادثه منا پیگیری 
می شــود، تاکید کرد: »پــس از آن که طرف 
مقابل مستقیم جواب نداد از طریق امیر کویت 
درخواست کردیم این موضوع را پیگیری کند و 
از امروز صبح وضعیت رسیدگی های مورد نیاز 

کمی بهتر شده است.«
همانگونه که مالحظه می شود ظریف اعتراف 

می کند که درخواســت مستقیم وزارت خارجه 
از وزارت خارجه عربستان برای مالقات وزرای 
طرفین نتیجه نداده است! این در شرایطی است 
که دولت همواره مدعی بازگشت احترام و عزت 
به پاسپورت ایرانی به دلیل سیاستهای درپیش 
گرفته در عرصه بین الملل است اما درست در 
زمانی که بسیاری از حجاج عزیز و مظلوم ما و 
خانواده هایشان در بدترین شرایط روحی و بعضا 
جسمی قرار دارند دولت نتوانست یک مالقات 
ســاده با طرف عربی و مسئول مستقیم فاجعه 
منا برقرار کند. ظریف هرگز به این سؤال پاسخ 

نداده که چطور توانســته به طور اتفاقی با اوباما 
مالقات کند اما نتوانسته به طور اتفاقی با همتای 

سعودی اش دیدار و رایزنی کند.
به همه این موارد اضافه کنید حتی رفتار عجیب، 
غلط و قابل تامل ظریف در زانو زدن مقابل امیر 
کویت نه تنها موجب ایجاد گشایشــی در حل 
مشکل حجاج مصیبت زده کشورمان نشد بلکه 
این امیر کویت بود که با ارسال پیام تبریک به 
پادشاه سعودی به خاطر آنچه که وی برگزاری 
موفق مراسم حج امسال می خواند، آب پاکی را 
روی سیاست غلط انفعالی دولت یازدهم ریخت.

به گزارش گروه اقتصادي جهان نیوز، سال9۴ در شرایطي آغاز شد، 
که دولت یازدهم رفتار خود را در برابر برخي از مســائل تغییرداد. در 
یک سال و نیم نخست فعالیت دولت تدبیر و امید یعني تا پایان سال 
93 مردان اقتصادي روحاني همواره با ارائه آمار و ارقامي از وضعیت 
اقتصادي کشور، به دفاع از عملکرد خود مي پرداختند و بعضي از نقاط 
مثبت آمار اقتصادي کشور مانند مهار تورم، افزایش رتبه جهاني ایران 
در فضاي کســب و کار و یا رشد اقتصادي را به عملکرد خودشان 
نسبت مي دادند. اما سال 9۴ دولت روحاني اصطالحا آن روي خود 
را هم به مردم نشــان داد، تا شاهد رویکردي دوگانه نسبت به آمار 
اقتصادي از سوي دولتمردان یازدهم باشیم. بررسي رفتار دولت طي 
مدت اخیر نشان مي دهد که در شش ماه گذشته مردان اقتصادي 
روحاني، دیگر مانند گذشته بر روي آمار اقتصادي تکیه نمي کنند و به 
جز مهار تورم دیگر نقطه مباهاتي در سخنان آنان در خصوص آمار 
اقتصادي دیده نمي شود. نهادهاي آماري دولت هم در این شش ماه 

بیش تر سعي کردند که سکوت کنند.

رئیس کمیته رسانه و عضو دبیرخانه فدراسیون جهاني ووشو که 
اخیرا به ایران سفر کرده است گفت: بارها کلیسا رفته ام اما در ایران 
براي اولین بار به مسجد و امامزاده رفتم که احساس متفاوت و 

خوبي را تجربه کردم.
مارتا بور با اشــاره به برخوردهایي که با زنان ایراني داشته است 
مي گوید جالب ترین نکته اي که در طول این چند روز در ایران 
دیدم این بود که بانوان ایراني چقدر اجتماعي هستند. در رفتار با 
من واقعًا  بسیار صمیمي برخورد مي کردند. وي در مورد حجاب 
بانوان ایراني خاطرنشان کرد: در طول سفر به ایران به خاطر اداي 
احترام به فرهنگ و مذهب ایرانیان از لحاظ پوشش سعي کردم 
مثل آن ها باشم و حس کردم پس از این که پوششم مثل بانوان 
ایراني شــد زیباتر از گذشته شدم. استفاده کردن از پوششي که 

بانوان ایراني دارند خیلي راحت بود.

گفت: مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده است که باید در 
جریان اجــرای توافق وین، مبلغ ۴3 میلیارد دالر از دارایی های 
مسدود شده ایران به عنوان غرامت برای حمایت این کشور از 

تروریست ها، مصادره شود!
گفتم: ولی در تمام دنیا حتی یک گروه تروریستی و جنایتکار را 
نمی توان پیدا کرد که تحت حمایت تسلیحاتی و مالی و سیاسی 

آمریکا نبوده باشد.
گفت: بنابراین اگر تمام آمریکا به عنوان غرامت عملیات تروریستی 

مصادره شود باز هم به همه مردم دنیا بدهکار خواهد بود.
گفتم: اصال معلوم نیســت این اجق وجق ها دیگر چه کسانی 
هستند که در دولت و مجلس های نمایندگان  و سنای آمریکا 

جمع شده و کشورشان را به لجن کشیده اند.
گفت: شاید از دولت و مجلس آمریکا تصور دیگری دارند!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از کیوسک تلفن بیرون آمد، یکی 
از کسانی که برای تلفن کردن منتظر بود، پرسید؛ سالمه؟ و یارو 

جواب داد: آره! ولی آفتابه نداره!

حسن روحانی ۱0 خرداد 92 در شبکه جام جام اعالم کرده بود: 
»قول می دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم.« این 
در حالی است که امروز با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار 
دولت یازدهم، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور 
بعد از نزدیک به یک سال انتظار نتوانست ویزای ورود به آمریکا را 
دریافت کند و طی روزهای گذشته نیز عربستان سعودی از صدور 

ویزا برای علی جنتی وزیر ارشاد خودداری کرده بود.
این حجم از ممانعت از ورود مقامات رسمی ایران به کشورهای 

مختلف طی 37 سال گذشته کم سابقه است.

 سكوت شش ماهه یاران روحانی

 کیوسک تلفن!)گفت و شنود(

 ناکام ترین شعار انتخاباتی روحانی

 مارتا بور: با حجاب زیباتر از قبل شدم

شهرستان مبارکه
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تشکر امیر کویت از پادشاه عربستان، پس از زانو زدن ظریف و درخواست وساطت 

ادعای دروغ بازگشت روحانی و نیمه تمام ماندن سفر به نیویورک به خاطر حجاج؛ 
معنا ندارد چند صد حاجي ایراني کشته شوند و برخوردها در حد دیپلماسي معمولي باشد

انتقاد شدید آیت ا... هاشمي شاهرودي از موضع منفعل دولت در برابر عربستان:

سفر 5 روزه ای که در روز پنجم نیمه تمام ماند!

»حجت االســالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای« معاون اول دستگاه قضا در همایش بسیجیان 
قوه قضائیه با اشاره به فاجعه منا اظهار کرد: فاجعه  منا 
که در سرزمین وحی به عنوان سرزمینی که باید امن 
ترین نقطه باشد، صورت گرفت بسیار دردناک است. 
وی افزود: حکام آل سعود نمی توانند از بار این مسئولیت 
شــانه خالی کنند و باید نسبت به آنچه که در منا و در 
روز عید قربان به عنوانی روزی که قلوب همه مسلمان 
متوجه مکه است و همه مسلمانان با آمدن به مکه در 
حال احرام هستند؛ اما مظلومانه کشته می شوند، پاسخگو 
باشند. معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مسببان 
این حادثه باید مجازات عاجل شــوند ، گفت: مسببان 
باید همه خسارات مادی و معنوی که برای مسلمین 
و خانواده های داغدار ایجاد شــده را جبران کنند. وی 

از دولتمردان خواست مجدانه پیگیر فاجعه منا باشند و 
خطاب به مسئوالن گفت: مسئوالن ودولتمردان از همه 
ظرفیت های قانونی استفاده کرده و حکام آل سعود را 
تحت فشار قرار دهند و با همکاری کشورهای اسالمی 
به ابعاد مختلف این حادثه رسیدگی کنند.جاسوس تنها 
کسی که مســتمری بگیر و دریافت کننده حقوق از 

دشمن باشد نیست.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای در ادامه سخنان خود 
گفت: جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت 
کننده حقوق از دشــمن باشد نیست، بلکه او می آید و 
زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم می کند. یعنی 
دشمنی دشمن را کمتر می کند و می گوید آمریکا دیگر 
دشمن نیست و سر عقل آمده، چرا اجازه نمی دهیم با 
اوباما دســت داده شود؛ چه اشکالی دارد آدمی با آدم ها 

بنشیند و گپی بزند ؟!سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: 
کســی امروز برای آمریکا این شیطان بزرگ بخواهد 

جاسوسی کند و با آن کشور همکاری کند مجرم، خائن 
و قابل مجازات است. وی تصریح کرد: این حرف ها را به 
جامعه القا می کنند تا دشمنی دشمن را در جامعه کمرنگ 
جلوه دهند؛ اما از طرف دیگر قدرت آمریکا را بزرگ نشان 

می دهند و می گویند این کشور قدرتمند است و بمب اتم 
دارد و مگر می شود با آن ها درافتاد.سخنگوی قوه قضائیه 
اظهار کرد: نوع دیگری از جاسوس توانایی و امکانات 
ملت خود را دست کم می گیرد و می گویند ما آنچنان 
که گفته می شود امکانات زیاد و بسیجیانی که منسجم 
باشند نداریم و از طرفی برای حل مشکالت آدرس غلط 
می دهند و می گویند همه مشکالت به دلیل تحریم 
است. آیا مشکالت ما با سازش و کوتاه آمدن و »دست 

دادن« حل می شود یا مقاومت کردن؟ 
وی افزود: بدون شک تحریم های ظالمانه در به وجود 
آوردن برخی مشکالت موثر بوده است؛ اما یک زمانی 
فردی می گفت 20 درصد مشکالت به خاطر تحریم 
است و 80 درصد آن به دلیل سوء مدیریت است؛ اما در 
حال حاضر نظرش عوض شده است، آیا مشکالت ما با 

سازش و کوتاه آمدن و دست دادن حل می شود و یا با 
مقاومت کردن و ایستادن؟

 نیروهای امنیتی مراقب نفوذی ها و جاسوس ها باشند.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای تاکید کرد: جاسوس 
کسی است که زمینه ورود دشمن را فراهم می کند و 
آدرس غلط می دهد. بنابراین نیروهای امنیتی مراقب 
نفوذی ها و جاســوس ها باشــند چون کارهای آن ها 

ناپیداست.
وی ادامه داد: برای نفوذ دسته دوم یعنی کسانی که 
به طرق مختلف به دشمن کمک می کنند وظیفه آحاد 
ملت این است که هوشــیار باشند و روحیه انقالبی 
داشــته باشند و مراقب کسانی که به ظاهر صحبت 
از امام )ره( و رهبری می زنند  و در عمل جور دیگری 

رفتار می کنند  باشند.

هشدار معاون اول قوه قضائیه:

خائن و جاسوس کسی است که می گوید »چرا با اوباما دست ندهیم«!

اخبار سایه روشن سیاست
 دفتــر رئیس دولت در نهاد ریاســت جمهوری ۱۰ 

میلیارد تومان تحت عنوان »کمک« از دولت گرفت. 
هیئت وزیران در یکی از جلســات خود به پیشــنهاد 
نهاد ریاســت جمهوری و تأیید ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تصویب کرد: مبلغ یکصد میلیارد 
ریال بــه صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء )۱( 
ردیف )۵۱0000( قانون بودجه سال ۱39۴ کل کشور 
تحت عنوان »هزینه های پیش بینی نشده- کمک«، 
بابت تأمین هزینه های ضروری در اختیار نهاد ریاست 

جمهوری قرار می گیرد تا هزینه شود.
 انتقاد شــدید از موضع منفعل دولت در برابر 

عربستان
 آیت اهلل هاشــمی شاهرودی رئیس دبیرخانه مجلس 
خبرگان رهبری  در ابتدای اولین جلسه درس خارج فقه 
و اصول خود در سال جدید تحصیلی با اشاره به فاجعه 
دلخراش منا، با اشــاره به اینکه این مسیر، مسیر تردد 
اکثر ایرانیان و شیعیان بوده است که بدون ابالغ قبلی 
و هماهنگی و به صورت ناگهانی مسدود گردیده، این 
فاجعه هولناک را غیر طبیعی و توطئه آمیز ارزیابی کرده 
و رژیم ســعودی را متهم اصلی کشتار عظیم حاجیان 
در این فاجعه بزرگ دانســت.آیت اهلل شاهرودی، پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای دامت برکاته را در آغازین ساعات پس از این 
فاجعه عظیم، بسیار مهم و هوشمندانه ارزیابی کرد و 
با انتقاد شــدید از موضع غیر فعال دولت در برابر این 
جنایت آل ســعود، مسئولین دولتی را به اتخاذ مواضع 
انقالبی و همسو با اندیشه های تابناک امام و رهبری 

توصیه نمود.
 رییس جمهور اکوادور هم به روحانی توهین کرد 

با آغاز به کار دولت یازدهم قرار بود دیپلماســی ایران 

متحول شــود و قدرتهای جهانی در برابر ایران زانوی 
تعظیم فرود آورند اما اکنون که مذاکرات هسته ای به 
اتمام رسیده و بنا بر گفته روحانی برجام آماده اجراست، 
دیگر نه تنها وزیر فرهنگ ایران نمی تواند ویزای ورود 
به عربستان بگیرد و نه وزیر خارجه دولت سعودی اجازه 
دیدار به محمد جواد ظریف می دهد و در آخرین مورد 
این بار رییس جمهور اکــوادور در دیدار با روحانی به 
رییس جمهور کشورمان توهین کرد.  در حاشیه دیدار 
روحانی با ســران کشورهای مختلف در سازمان ملل، 
رییس جمهور اکوادور با انداختن پای خود مقابل پای 
دیگرش در برابر رییس جمهور ایران نشست و این در 
حالی است که این اقدام خالف عرف دیپلماتیک است 
و زمانی که نماینده کشوری چنین اقدامی انجام دهد، 
حداقل پاسخ به وی عکس العمل مشابه از سوی طرف 

مقابل است.
 دروغ بستن دوباره رفسنجانی به امام

هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم آغاز 
سال تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بار دیگر در اظهار 
نظری کذب ادعا کرد که امام جام زهر را شیرین شده 
خوانده بود!.هاشمی رفسنجانی یادآور شد: آدم های تازه 
وارد نمی فهمند و درباره قطعنامه می گویند که جام زهر 
به امام نوشاندند. در حالی که امام گفت جام زهر برای 
من جام شــیرین شد چرا که می بینم کشور به سمت 
توسعه و پیشرفت می رود و اســرا آزاد می شوند. وی 
تاکید کرد: در دو سال اخیر و پس از انتخابات ریاست 
جمهوری ما دانشــگاه آزاد را از دست کسانی که نباید 

دانشگاه آزاد دست آنها باشد به زور پس گرفتیم.
  زمان سرب داغ فرا رسیده است!

جنبش عدالت خواه دانشجویی در نامه ای به جانشین 

فرمانده ســپاه نوشــت: رهبری معظم انقالب نیز با 
عطف به همین موضوع با وســواس و جدیت خطوط 
قرمز صیانت از صنعت هسته ای کشور را در پیشگاه 
توجه همگان بارها اعالم فرمودند تا سنجه ای بشود 
برای ارزیابی صحت عملکرد مسئولین. آن چنان که 
به وضوح قابل مشاهده است ، برجام ،سند قلع و قمع 
خطوت قرمز هســته ای و عقب نشینی حیرت آور از 

حقوق هسته ای ملت ایران است.
 حضرتعالی پیشتر در اقدامی هوشمندانه و به موقع در 
پاسخ به تبعات امنیتی_نظامی توافقات فرموده بودید: 
»پاســخ بازدید از مراکز نظامی ایران را با ســرب داغ 
خواهید داد.«اکنون زمان ســرب داغ فرا رسیده است! 
یوکیا آمانو گویی برای ســنجیدن جدیت ادعای شما 
و اهمیت اسرار نظامی کشور به نمایندگی از همکاران 
جاسوس و مزدورش در مقابل دیدگان مسئوالن بلند 

پایه کشور و با لبخند از پارچین بازدید کرد.
جنبش عدالتخواه دانشــجویی امیدوار اســت، شما و 
دیگر خواص و صاحبان کرسی و مسئولیت در کشور 
با تعصب و شجاعت در این وانفسای سکوت و برجام و 
در نوردیده شدن خطوط قرمز استقالل و امنیت کشور 
، به وظایف و تکالیف انقالبی و میهنی تان عمل کنید.

  تقدیر ُاُحد را عوض کنید 
جمعی از دانشــجویان در نامه ای به خواص جامعه از 
آنان خواســتند که با برجام مخالفت کرده و اینگونه 
نگذارند که اُحد دیگــری پدید آید. در بخش هایی از 
نامه جنبش عدالت خواه دانشــجویی آمده است: این 
روزها اگر مراجع، اعضــای مجلس خبرگان و جامعه 
مدرسین به فریاد نرسند و دشمنی دشمن را یادآوری 
نکنند، به چه کسی دیگر می توان امّید بست؟ جوانان 
و دانشــجویان از چه کس دیگری می توانند استمداد 

کننــد؟ اگر تنگــه  احد در میان جشــن و پایکوبی ها 
و کارناوال های تبلیغاتی رها شــود و حساســیت ها و 
مراقبت های الزم در مقابل دشمن با ساده  اندیشی کنار 
رود، چه بر ســر مسلمانان خواهد آمد؟ اگر همه خطر 
استکبار و نقشــه  ی مستکبران را فراموش کنند، چه 
رخ خواهد داد؟بی  تردید اکنون ایران اسالمی در نقطه  
ای سرنوشت  ساز ایســتاده؛ نقطه  ای که کوچکترین 
غفلت در آن عواقبی ســنگین به دنبال خواهد آورد. 
کارناوال تبلیغاتی سفرهای مقامات کشورهای اروپایی 
به ایران در حالی که هنوز هیچ تحریمی برداشته نشده 
می خواهد انگار غنیمت های جنگ را نشان دهد تا همه 
فراموش کنند در برجام و پس از آن چه واقعیت هایی 

در جریان است. 
می خواهند لباس بّره تن روباه کنند و شیطان را بزک  
کرده در کوچه  ها بگردانند که اسب تروا هر چه زودتر به 
ایران برسد.در شرایطی که هر از گاهی خبرها از توافق 
محرمانه  ای دیگر بین ایران و آمریکا حکایت می کنند، 

دشمن هر روز گستاخ تر از قبل سخن می گوید.
 اوباما تصریــح می کند: »رژیم ایــران در واقع یک 
دین ساالری بی رحم، ضدآمریکا و ضداسرائیل است که 
هولوکاســت را انکار می کند، از نایبان تروریست خود 
حمایت کرده و در منطقه دســت به اقدامات ثبات زدا 
می زند.« او توافق را آغازی برای تغییر در سیاســت و 

رهبری ایران عنوان می کند. 
هاموند ایران را کشوری ســرکش می خواند و تأکید 
می کند که “ما نســبت به رژیم تهــران کور و نابینا 
نیستیم.” او می گوید:»اگر با ایرانی ها صحبت نکنیم، 
قادر نخواهیم بود در توســعه  سیاست ایران تأثیرگذار 
باشــیم.« وزیر خارجه انگلیــس از تغییر موضع ایران 
نسبت به اســرائیل ســخن می گوید و متأسفانه در 

چنین شــرایطی وزیر خارجه ایــران حتی از بردن نام 
رژیم صهیونیستی در نشست خبری با هاموند سر باز 
می زند!اکنون هنوز ادعاهایی چون بازگرداندن کشتی 
ایران که عازم یمن بود، از ســوی مسئولین کشور بی  
پاسخ مانده است. این ادعاها تضعیف همزمان محور 

مقاومت را هدف گرفته است.
 آمریکایی هــا اکنون بارها و بارها به صراحت تصریح 
می کنند که توافق کنونی و دسترسی ها و بازرسی هایی 
که در آن در نظر گرفته شده حمله به ایران را در آینده 
ســاده  تر خواهد کرد و این نگرانی وجود دارد که مبادا 
پروژه  حمله به عراق که پس از بازرسی های گسترده  
آژانــس و انتقال اطالعات به آمریــکا کلید خورد، در 

خصوص ایران نیز تکرار شود. 
آمریکایی ها از ضرورت تغییر سیاســت های ایران در 
منطقه در حمایت از گروه های مقاومت سخن می گویند 
و توافق را بخشی از پروژه  بزرگتر ایاالت متحده برای 
مهار ایران معرفی می کنند!مسئله، اصِل توافق کردن 
نیست؛ مسئله، ندیدن خط نفوذ دشمن است. مشکل، 
پهن کردن فرش قرمز بــرای مقصر انتقال ویروس 
ایدز و قتل صدها ایرانی است؛...نگرانی ها متوجه خطر 

جاسوسی و براندازی است. 
نه تنها هیچ تحریمی پس از انجام تعهدات ایران در روز 
اجرا لغو نمی شود، بلکه حتی تعلیق نیز گاه در هاله ای 
از ابهام قــرار دارد! ۱۵ ایالت آمریکا از عدم التزام خود 
به توافق سخن می گویند و متأسفانه دولت آمریکا در 
توافق هیچ تعهــدی در خصوص ملتزم کردن آنها به 
عدم اعمال تحریم های جدید نداده است. این در حالی 
است که ساختار تحریم ها حفظ شده و با تصمیم دولت 
آمریکا و طی مراحلی ساده تمامی تحریم های آمریکا، 

شورای امنیت و حتی اتحادیه اروپا باز خواهد گشت.



او کی دعوت حق را لبیک نگفته بود؟!

صبح پیامک آمد »آیت اهلل خزعلی دعوت حق را لبیک 
گفت«. بالطبع متاثر شدم؛ اناهلل و اناالیه راجعون لیکن با 
خود گفتم »او کی دعوت حق را لبیک نگفته بود؟!« مرگ 
که جای خود دارد، همه 90 سال زندگی آیت اهلل خزعلی 
علی الدوام لبیک بود به دعوت حق. ایشان قریب به یک 
قرن، انقالبی زندگی کرد؛ رفتار، انقالبی. گفتار، انقالبی. 
و موســم عروج هم باز انقالبی. ایــن  یار خمینی و یاور 
خامنه ای، نه از سوابق خود چماق بر سر این و آن ساخت 

و نه با سابقه درخشان خود معامله باطل کرد. مع االسف 
عناصری را می شناسیم که از سویی سوابق انقالبی خود 
را به ثمن بخس می فروشــند و از دیگر سو، و در اقدامی 
مضحک، همان سوابق فروخته شده و معدوم را یک روز 
ســر هم قطاران خود می کوبند، دگر روز سر نسل جوان 
مؤمن و انقالبی! عاقبت، با شترسواری دوال دوال آن هم 
روی شتر جنگ جمل، عاقبت به خیری حاصل نمی شود. 
خزعلی آیت اللهی بود که پیری را بهانه نکرد تا از موضع 
انقالب و مواضع انقالبی اعالم بازنشستگی کند. لبیک 
گفتن به دعوت حق، حقا که نه »طفل ۶ ماهه« می شناسد، 
نه پیرمردی در ســن و سال »حبیب«. آیت اهلل خزعلی 
»حبیب انقالب« بود و »محبوب انقالبی ها« اما کسانی 
که هم اینک رسم ناکثی پیشه کرده، مدام دعوت باطل را 
لبیک می گویند، مرگ شان نیز لبیک گفتن به دعوت حق 
نخواهد بود. اگر مرگ آن دم به سراغ آدمی بیاید که در راه 

باطل باشد، فقط »مرگ« است و نه »لبیک گفتن به دعوت 
حق«. این لبیک هزینه  دارد و آیت اهلل خزعلی به نیکی از 
پس هزینه آن برآمد. ایشــان زبیری بود که از »امتحان 
عبداهلل« ســربلند بیرون آمد. اگر میان »دعوت حق« و 
»دعوت فرزند« دوگانگی رخ دهد، اگر میان »دعوت خدا« 
و »دعــوت خود« دوگانگی رخ دهد، و اگر میان »دعوت 
عدل« و »دعوت نفس« دوگانگی رخ دهد، آن کیست که 
چون آیت اهلل خزعلی، دعوت حق و خدا و عدل را لبیک 
بگوید، بی هیچ مالحظه ای؟! زبیری که از امتحان عبد اهلل 
سربلند بیرون بیاید، باید هم تنفس در »بنیاد غدیر« کند. 
اسالم چنین زبیری می خواهد، نه چونان زبیری! انقالب 
اسالمی نیز! مانده ام در سلیقه بعضی ها که چرا در میان 
آن همه اسوه صدر اسالم، الگو از زبیر، از عبداهلل بن  زبیر 
گرفته اند؟! آیت اهلل خزعلی اگر می خواست در یک انتخابات 
شرکت کند، اینگونه نبود که قبل انتخابات علیه شورای 

نگهبان و نظارت استصوابی متلک بیندازد، بعد انتخابات 
علیه رأی مردم و حق الناس! آیت اهلل خزعلی، نه انقالب 
اسالمی را به شرط پست و مقام می خواست و نه انتخابات 
را به شرط رأی آوردن خودش یا نامزد مدنظرش! انقالب 
به ایشان صندلی می داد یا نمی داد و مردم به ایشان رای 
می دادند یا نمی دادند، اندک تاثیری در خلوص ناب »حبیب 
انقالب« نداشت؛ هم به رای ولی فقیه گردن می نهاد، هم به 
رای مردم. ایشان نه اهل نگارش نامه سرگشاده بدون سالم 
و والسالم، که مبادی آداب انقالبی گری بود. رئیس »خاندان 
ماقبل ادبیات« اگر خیلی دوست دارد زبیر را الگوی خود کند، 
چرا زبیر صدر اسالم؟ وقتی در همین حوالی زبیری عاقبت 
به خیر هست که از امتحان عبداهلل خود سربلند بیرون آمد، 
چرا زبیر صدر اسالم؟! آیت اهلل خزعلی قریب قرنی انقالبی 
زندگی کرد تا نشــان به نشان آن همه محاسن سپید، 
تهمت »تازه به دوران رسیده« ارزانی همان تهمت زننده 

باشد! دولت مرد یا دولت زنی که منافع ملی را به نفع اجنبی 
می فروشد، توامان با تحریم و توافق کاسبی می کند، دکان 
دو نبش باز می کند، دشمن را بزک می کند و اجنبی را با 
آن همه جنایت، ملقب به القاب آن چنانی می کند، بی تعارف 
مشغول لبیک گفتن به دعوت باطل است. »دعوت خدا« 
قابل جمع با »دعوت کدخدا« نیست. حق و باطل، بازی 
برد برد ندارند؛ میان شان جنگ است! بدا به حال او که علی 
علیه السالم را به معاویه بفروشد اما بیشتر بدا به حال او که از 
دوگانه پسر ابی طالب و پسر ابی سفیان سالم بیرون آید لیکن 
گیر کند در انتخاب میان »آقا« و »آقازاده«! سالم و صلوات 
خدا بر آیت اهلل خزعلی که علی الدوام دعوت حق را لبیک 
می گفت و لعنت خدا بر لبیک گویان به دعوت فتنه، دعوت 
دروغ، دعوت تقلب. عالیجنابان! نتانیاهو 2۵ ســال دیگر 
اسرائیل را نخواهد دید! دعوت خدای غزه را لبیک بگویید! و 

در لبیک گویی، آیت اهلل خزعلی را الگو بگیرید!

حســین فریدون برادر حســن روحانی کــه تحت عنوان 
»دســتیار ارشــد رییس جمهور« در اکثر سفرها و برنامه 
های دولــت حضور دارد و به همین منظور نیز در ســفر 
به نیویورک همراه برادرش به ســازمان ملل رفته است، 
در حاشــیه یکی از دیدارهای روحانی با سران کشورها با 

تلفن همراه اقدام به عکاســی از او کرد!
این در حالی اســت که اساســا مشــخص نیست وظیفه 
اصلی فریدون در این ســفرها چیست و پیش از این نیز 
عکــس دیگری از وی در روزهــای قبل از انتخابات 92 
منتشر شده بود که مشــغول باد زدن حسن روحانی بود! 
تصویری که در بسیاری از رســانه ها با عنوان طنز آمیز 

»مســئول خنک کردن روحانی!« منتشر شده بود.

سرلشکر صالحی با بیان اینکه در سیستم موشکی هیچ نوع 
محدودیتی نخواهیم داشت، تأکید کرد که در این خصوص 
هیچ نوع دسترســی نیز به کســی نخواهیم داد. سرلشکر 
عطاءاهلل صالحی فرمانده کل ارتش با بیان اینکه اســرائیل 
فقط پارس می کند اما هرچه تجهیزات هم به او بدهند آنها 

را نابود می کنیم، گفت: قول می دهیم این کار انجام شود.
وی در پاســخ به ســؤالی در خصوص همــکاری ایران و 
روسیه اظهار داشــت: ما در کمک به مقاومت با هیچکس 
گــره نخورده ایــم و کار خود را می کنیم، روســیه در قالب 
قراردادهایــی به هم پیمانان خود کمک می کند و ما هم به 

روش خودمان عمل می کنیم.
فرمانده کل ارتش در خصوص نابودی رژیم صهیونیستی نیز 
اظهار داشت: ما خوشحالیم که در خط مقدم فرمایش رهبری 
در نابودی رژیم صهیونیستی باشیم. آنها هنوز در حالی که در 
مواجهه مستقیم با ما نیستند از کسانی که ما از آنها حمایت 
می کنیم ضربه خورده اند و اگر جســارت مستقیم به ما کنند 

نابودیشان سریع تر خواهد شد.
وی در خصوص مقابله با گروهک های تروریســتی منطقه از 
جمله داعش و میزان احتمال همکاری ایران با آمریکا در این 
رابطه ضمن رد ایــن موضوع گفت:  آمریکا اداره کننده داعش 
اســت و ما با داعش مقابله می کنیــم بنابراین هیچ همکاری 
نمی توانیم داشته باشیم. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به مسائل مطرح شده در قطعنامه در خصوص تحریم موشکی 
و لغو فعالیت ها نظر شــما چیست، پاسخ داد: آنچه در رسانه ها 
مطرح می شود با مسائل تکنیکی که نمایندگان کشورمان در 
مبارزه ای دیپلماتیک به آن دست یافتند تطبیق ندارد و نوعی 

شیطنت رسانه ای است.

ســردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در حاشیه جلســه قرارگاه دریایی 
خاتم االنبیاء )ص( اظهار کرد: ســپاه همــه ظرفیت های ممکن 
برای واکنش ســریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر 
عظیم الشــأن انقالب اسالمی، برای پاسخگو کردن آل سعود به 
فاجعــه هولناک منا و اعاده حقوق زائران قربانی شــده در مذبح 
منا را آماده کرده و در انتظار اجرای دســتوریم. وی افزود: سپاه 
قاطعانــه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی، در هر 
زمان و هر منطقه، برای دفاع از عزت مســلمین و حرمت آنان 
بــه ویژه مردم انقالبی ایــران در مقابل حکام ظالم و جاهل آل 
سعود، آماده است و انتقام ســخت این جنایت هولناک را از آل 
ســعود خواهد گرفت. فرمانده کل ســپاه با اشاره به جنایت ها و 
خباثت های رژیم آل سعود علیه امت اسالمی تصریح کرد: جهان 
اســالم از خیانت ها و جهالت های ابولهب گونه آل ســعود نظیر 
کشتار مردم یمن، آواره سازی مردم عزیز سوریه، سرکوب مردم 
بحرین، کشــتارهای فرقه ای در عراق و ایجاد تفرقه های قومی 
و تروریســم پروری در همه جا به ســتوه آمده و قریباً در خشم 

مسلمانان ذوب خواهند شد.

  ماموریت مهم حسین فریدون
 در سفر نیویورک

  فرمانده ارتش: اسرائیل فقط پارس می کند!

  سرلشکر جعفری:سپاه برای پاسخگو 
کردن آل سعود آماده واکنش سریع است
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مرحوم آیت اهلل خزعلی: پدر خاتمی به من گفت » خطرناک است پسر من غرب زده است«

از دفاع از ایران، سوریه و حزب اهلل تا حمله به قدرت های استکباری

رسایي:و این گونه بود که عزت به پاسپورت هاي برجام، بمباران اهداف هسته ای ایران را تسهیل می کند
ایراني برگشت!

فکر نمی کنم آدم ســالم دلش بخواهد با 
گرگ های کودک  کش دست بدهد !!!

شرف از که آموختي؟.... از کارگزاران!

سخنان امسال رئیس جمهور آرژانتین، باز هم سازمان ملل را منفجر کرد 

مرحوم آیت اهلل  خزعلی که درشــب های 
هشــتم،نهم و دهم محرم سال گذشته در 
جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی حضور 
یافته بود در ســخنانی از اظهارات هاشمی 
رفسنجانی در مشــهد در خصوص جایگاه 
رهبری انتقاد کــرد. وی گفت:من تعجب 
می کنم که آ قای هاشــمی آمده در مشهد 
گفته موضوع رهبری برخاسته از مردم است 
. هاشمی که لقب آیت اهلل ای را هم همین 
طوری گرفته ! جواب روایت ولیعصر را چه 
می دهد که حضرت فرمود من او  را حجت 
قرار می دهم .وی با اشاره به اظهارات وزیر 
اطالعات در مدرسه فیضه اظهار داشت:وزیر 
اطالعات به مدرســه فضیــه آمد و گفت 
آقای هاشمی منحرف است و با منحرفین 

همدست است و ایشان با ما نیست.
این عضو مجلس خبرگان ادامه داد: درآخرین 

جلسه مجلس خبرگان به آقای هاشمی گفتم 
» آقای هاشمی طبق قانون عمل کنید. هم 
خودتان و هم فرزندانتان. هر چه قانون می 
گوید عمل کنید. قانون هر چه در باره ثروت 
می گوید عمل کنید . شما فوق قانون نیستید 
...... شما دستور بده بگو هر چه قانون میگوید 

بعد ببین با فرزندان شما چه می کنند  «
وی دربخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به شخصیت آیت اهلل منتظری گفت:«آقای 
منتظری اولش خیلی خوب بود،اما آخر کار را 
خراب کرد.یک فقیه ایشان را تشییع نکرد.
اما محض اینکه حسابی باز نشود،گفتند در 
حرم دفن کنید و تشییع هم کردند،این هم 
مطلب داشت می خواستند امام زاده درست 
کنند ایشــان را در خانه دفن کنند و بشود 
امام زاده ولی مســئووالن بیدار بودند مبادا 
این کار بشود. ایشــان افزود:یک نفر رفت 
به قم .گفتم به اوبگویید نمازت را باید چهار 
رکعتی بخوانی،مســلمان درسفر معصیت 
نمازش شکسته نیست .سفر شما معصیت 
اســت  چون برای تجلیل منتظری نرفتید 
برای ســبز پوشــان رفتید... اگر دو رکعتی 

خواندید باید قضا کنید شــرط است در سفر 
،سفر معصیت نباشد« مرحوم آیت اهلل خزعلی 
همچنین به نقل خاطره ای از پدر سید محمد 
خاتمی پرداخت و گفت:در زمانی که ســید 
محمد خاتمی به وزارت ارشاد منصوب شد 
برای عرض تبریک به خدمت حضرت آیت 
اهلل  خاتمی )پدر محمد خاتمی( رفتیم که با 
ناراحتی ایشان مواجه شدیم و ایشان گفت« 

خطرناک است  پسر من غرب زده است «
وی ادامه داد: متا سفانه در دوره ای  افرادی 
غرب زده رئیس جمهور شدند باعث  شدند 
کشور پسرفت کند.در جلسه ای 3 نفره که 
مــن و آیت اهلل جنتــی در خدمت یکی از 
بزرگان بودیم.آیــت اهلل جنتی گفت ما در 
شــورای نگهبان به  خاتمــی رای دادیم و 

پشیمان هستیم.

»یک ســال است که شما نظام اسد 
را نظام تروریســت می دانید. شما از 
مخالفانــی که ما آنهــا را انقالبیون 
و  می کنید  حمایــت  می دانســتیم، 
امروز برای مهار انقالبیونی گرد هم 
آمده ایم که روشــن شده است، آنها 
تروریست هســتند و بیشتر آنان در 
شبکه های تروریستی عضویت دارند 
و از افراط گرایــی بــه افراط گرایی 

هرچه بیشتر منتقل شده اند.«
فرناندز افــزود: »نام حزب  اهلل لبنان 
پیش از این در فهرست سازمان های 
تروریســتی گنجانــده شــده بــود 

اما روشــن شــده اســت، حزب اهلل 
یــک حزب بــزرگ و به رســمیت 

شناخته شده در لبنان است.«
رئیس جمهور آرژانتین گفت: »شــما 
ایــران را در پــی انفجــاری که در 
سفارت اســرائیل در بوئنوس آیرس 
در ســال ۱99۴ میالدی روی داد، 
متهم کردیــد و تحقیقاتــی که ما 
انجام دادیم؛ دخالت ایران را در آن 

انفجار تأیید نکرد.«
وی تصریــح کرد: »شــما قطع نامه 
جنگ با القاعــده را پس از حوادث 
یازده ســپتامبر سال 200۱ میالدی 
صادر کردیــد، مجوز ورود نیروهای 
نظامــی بــه چندکشــور را دادید و 
مردمان آنها مانند عراق و افغانستان 
در  بهانه کشــته شــدند؛  ایــن  به 
حالی که این دو کشــور هم چنان از 

تروریسم رنج می برند«

رئیس جمهــوری آر ژانتین افزود: »با 
بمباران غزه، عمق  و شدت فاجعه ای 
که اســرائیل مرتکب شــد، روشن 
فلســطینیان  از  زیادی  شد؛ شــمار 
قربانی شــدند. در حالی که شــما به 
راکت هایی که به اســرائیل اصابت 
کــرد، اهمیت دادیــد و راکت هایی 
که به اســرائیل اصابت کرد، تأثیری 
نداشــت و خســاراتی در آنجا به بار 

نیاورد.«
فرناندز گفت: »امروز اینجا هســتیم 
درباره  بین المللی  قطع نامــه  یک  تا 
مجرم دانستن گروه داعش و مقابله 
با آن صادر شود. در حالی که داعش 
مورد حمایت چند کشور شناخته شده 
است و شــما بهتر از دیگران آنها را 
می شناسید و داعش هم پیمان برخی 
شــورای  عضو  بزرگ  قدرت هــای 

امنیت سازمان ملل متحد است.«

خبرگزاری رویترز نوشــت: بازرسی ها  بر اساس توافق هسته ای با ایران این امکان را برای 
آمریکا و شــرکایش فراهم می اورد که پایگاه های هســته ای متعــدد را از نظر اهمیت 
استراتژیک بررســی کند. اگر بازرسان احتمال تخلف بدهند،  حق دارند دسترسی به مکان 
مورد نظر را طبق برجام درخواست نمایند. هر مقاوتی از سوی ایران بیانگر اهمیت مکان مورد 
نظر است. مقاومت ایران )در برابر درخواست بازرسی( به غرب نشان می دهد که مکان مورد 
نظر به اندازی برای ایران مهم بوده است که خطر جنگ را بخرد و بدینوسیله هدف نظامی 
شــفافی ایجاد )برای غرب( ایجاد می شود. بر اساس این گزارش،  بدون برجام، هم پیمانان 
آمریکا هیچ راهی ندارند که  میزان اهمیت حقیقی پایگاه های خاص را تعیین کنند. بنابراین 
واشــنگتن ناچار است همه مکان هایی که تصور می کند مهم است بمباران کند. هرچقدر 
اهدافی که واشنگتن بمباران می کند بیشتر باشد، احتمال شکست، افزایش تلفات جانبی و 
بروز خشونت بیشتر خواهد بود. در نهایت هر حمله ای که به این شکل صورت بگیرد، غرب 
نمی داند که چقدر در به تاخیر انداختن ایران در دسترسی به بمب هسته ای موفق بوده است. 
در بدترین حالت هم ممکن است دوباره اشتباه سال 2003 در حمله به عراق را تکرار کنند 
که نتوانستند وجود هیچ سالح هسته ای را اثبات نمایند. رویترز با تاکید بر این که حمالت 
نظامی به چندین عامل برای موفقیت نیاز دارند، می نویسد: اهداف مشخص، اطالعات دقیق 
درباره این اهداف و حمایت بین المللی گسترده از جمله این عوامل است. برجام تمامی این 
سه عامل را فراهم می کند. رد کردن توافق کار را برای نیروهای نظامی آمریکایی سخت و 
خطرناک می کند. اگر کنگره و یا رئیس جمهور بعدی این توافق را نقض کند،  کار تحلیلگران 
نظامی و اطالعاتی آمریکا را ســخت تر کرده اند. واشنگتن نخواهد توانست به دقت ذخایر 
هسته ای ایران را کنترل کند و میزان اهمیت پایگاه های هسته ای مشکوک را ارزیابی نماید.

ســردار محمدرضا نقدی در واکنش بــه واقعه هولناک و غم بــار منا، اظهار 
داشــت: هر اندازه گزارشــاتی که حجاج شــاهد ماجرا آن را ارئه می کنند را 
بررســی می کنیم و هرچقدر که از فضایی که رســانه ها برای ما می سازند دور 
می شــویم و بیشتر به واقعیت صحنه نزدیک می شــویم بیشتر احتمال عمدی 

بودن این حادثه قوت می گیرد.
وی ادامه داد: باید دیپلماســی جمهوری اســالمی بســیار فعــال تر از این به 
احقاق حقوق شــهروندانمان در مکه اقدام کنند، جان ملت ما بسیار مهم است 
و حتما باید در عالی تریِن ســطوح پیرامون این مسئله گفت وگو شده و پیگیری 

گیرد. صورت 
سردار نقدی تاکید کرد: 

باید کارهای زیادی و بررســی های مختلفی در روشن شــدن مسئله و پیگیری 
حال شهروندانمان صورت بگیرد اما متاسفانه ما این مسئله را بسیار دسِت پایین 
در حد مدیرکل و معاون وزیر خارجه گرفته ایم و این نوع برخورد بســیار ســطح 
پایین و سبک اســت.رئیس سازمان بسیج مســتضعفین در پایان در واکنش به 
دســت دادن وزیر خارجه کشــورمان با رئیس جمهور آمریکا در حاشــیه مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک، خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم آدم سالم خیلی 

دوست باشد که با سگ ها و گرگ های کودک کش دست بدهد...!!!

حمید رسایي نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
شاید اگر روزي که به نماینده معرفي شده دولت یازدهم براي سازمان ملل ویزا ندادند، دولت 
محترم کوتاه نمي آمد، شاید اگر روزي که جان کري براي توقف کشتي یمن، تلفني با آقاي 
ظریف سخن گفت و نتیجه گرفت، پاسخ دندان شکن مي شنید، شاید اگر... امروز این گونه 
به هیات سیاسي کشورمان اهانت نمي شد و در حالي که حجاج زیادي به شهادت رسیده اند 
و تعداد زیادي مجروح و تعداد کثیري مفقود شده اند، این گونه در برابر سعودي ها هم منفعل 

نبودیم و کاسه چه کنم چه کنم دست نمي گرفتیم.
آقاي روحاني! توقع این بود که براي التیام بخشیدن به اضطراب و مصیبتي که افکار عمومي 
درگیر آن است، سفرتان را نیمه تمام مي گذاشتید اما حاال که ماندید، همه منتظرند بشنوند 
از تریبون سازمان ملل چگونه از ناتواني آل سعود در رسیدگي به میهمانان خانه خدا سخن 
خواهید گفت، چگونه از حقوق ملت داغدار ایران دفاع خواهید کرد و پاســخ قاطعانه اي به 
کارشکني و توهین سعودي ها خواهید داد. امیدوارم همچون دو سال گذشته در برخورد با آل 

خبیث سعودي، دچار لکنت زبان نباشید.
لطفا حاال که مانده اید، فرصت حضور در سازمان ملل را از بین نبرید و چشم هاي گریان ملت 
داغدار ایران را با نطقي عزتمندانه التیام ببخشید. بي تردید در این صورت، نیمه تمام نگذاشتن 

چنین سفري براي افکار عمومي قابل پذیرش است.
لعنت بر آل خبیث سعود

در  مرعشــي! »شرف« و »شــرافت«  آقاي 
قاموس شــما و حزب کارگزاران یعني چه؟! 
بین شــرافت ادعایــي و پرونده هایي چون 
اســتات اویل، کرســنت، پتروپارس، افشاي 
اطالعــات هســته اي، ادعاي تقلــب و به 
آشوب کشــیدن کشور در سال 88، گرادادن 
به دشمنان براي تشــدید تحریم ها و نظایر 

این ها، چه رابطه اي وجود دارد؟!
به نوشــته روزنامــه کیهان، ایــن تحلیل را 
وب ســایت الف در اعتراض به سخنان اخیر 
سخنگوي کارگزاران منتشر کرد. مرعشي در 
مصاحبه با خبرگزاري ایلنا گفته بود: اگر کسي 
از تکــرار دولت هاي نهــم و دهم تنش نلرزد 

یک ایراني باشرف نیست. الف در تحلیل خود 
به قلم مرتضي رضائیان مي نویســد: این گونه 
مواضع، از آقاي مرعشــي و جریان موردپسند 
ایشان، بي ســابقه نیست. و از آن جمله است 
برخي قضاوت ها درباره دولت سابق با چاشني 
تعابیري چون »مرض هــاري« و نظایر آن. 
این گونه موضع گیري هــا از زوایاي گوناگون 
قابل تحلیل اســت؛ اما مي توان ریشه برخي 
از آن ها را در این ســخن محمدباقر نوبخت 
جســت وجو کرد که در برنامه اي تلویزیوني 
گفتــه بود: »دل ما با کســي که ســال 8۴ 
پیروز شــد اصال صاف نشــد«. نویسنده در 
بخــش دیگــري از این تحلیــل مي افزاید:  

چشم بســتن بر رویکردهاي گاه فاجعه آمیز 
دولت ها و جناح هاي همسو با خود و در عین 
حال، بي شــرف خواندن بخشي از جامعه به 
جرم متاثر نشدن از »تکرار احتمالي« دولت 
سابق، دور از انصاف و ادب است، همان گونه 
که نادیــده گرفتن خطاهاي فــراوان دولت 
پیشین و محصور ماندن در حصارهاي تنگ 
»شخص زدگي« نیز مغایر با آموزه هاي دیني 
و عقالني اســت. الف ادامه مي دهد: دولت، 
منحصر به شــخص رئیس جمهور نیســت؛ 
بنابرایــن، انتقادها از رئیس جمهور ســابق و 
برخي نزدیکان مســاله دار وي، نباید موجب 
نادیده گرفتــن خدمــات نیروهــاي متعهد و 

الیقي شــود که براي خدمت به نظام و ملت 
سر از پا نمي شــناختند. در ادامه این تحلیل 
آمده اســت: کاش جناب مرعشــي قبل از 
شــاخص گذاري براي »شــرافت« مردم، در 
تامل مي کردند که بیش ترین  این واقعیت ها 
گالیه هاي رهبري درباره تشــدید شــکاف 
طبقاتي، افزایش فشــارها بر محرومان، رواج 
روحیه اشــرافیگري و تجمل پرستي در بین 
مدیران، کم رنگ شــدن ارزش هاي انقالب، 
و نظایــر آن مربوط به چه دوران و در زمان 
مسؤولیت چه دولت هایي بوده است! راستي! 
کدام حزب سیاســي بر این باور بود که براي 
رســیدن به توسعه، باید عده اي زیرچرخ هاي 

توسعه له شوند؟! »استات اویل«، »کرسنت«، 
در  و سوءاســتفاده هاي کالن  »پتروپارس« 
خصوصي ســازي ها و... در کدام دولت ها رخ 
داده بود؟! پدیــده آقازادگي در کدام دوران، 

شدت یافته بود؟!

زبیری که از امتحان عبداله سربلند بیرون آمد .
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دولِت »غلط های تصادفی«

روحانی حتی یکبار هم از لفظ اسالم، دین و انقالب اسالمی در سازمان ملل استفاده نکرد !!!

ایرانی را می خواهند که شخص اولش در مقابل رئیس جمهور آمریکا چون دریوزگان گردن کج کند

واکنش شدید نمایندگان مجلس نسبت به غلط اتفاقی !!!

اگر گفتگوی تلفنی با اوباما اقدام نابجا بود، دست دادن با اوباما مسلمًا موجب خشم رهبری است !

امام خمینی)ره(: هم و غمشان این است که حتما باید در آغوش آمریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم

بیرانوند: آقای ظریف غلط زیادی کرده است

بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
چهارشنبه گذشته پارلمان در تذکری شفاهی نسبت به دست دادن ظریف با 
اوباما رئیس جمهور آمریکا به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: دقیقاً زمانی که 
صدها حاجی ایرانی به واسطه جنایت سعودی به آغوش مرگ خفتند یا مفقود 
شدند، ظریف به طور اتفاقی خود را به آغوش اوباما رساند. وی با بیان اینکه 
آقای ظریف غلط زیادی کرده است، گفت: اگر به عنوان وزیر خارجه این خطا 
را انجام داده، باید بداند از چارچوب اختیاراتش تخطی کرده است و باید مجازات 
شــود، اگر به عنوان یک شخص عطش روبوسی با اوباما و کری را دارد، از 
سمت خود استعفا نموده و درب خانه کری و اوباما بساط کند. بیرانوند بر همین 
اساس یادآور شد: ملت رشید ایران سالهاست که تاوان رفتار استکباری شیطان 
بزرگ را می دهند، هنوز بسیاری از شهدای ما به خانه بازنگشتند که آمریکا 
قصد ریشه کنی ملت ایران را دارد، الاقل به اندازه یک جوجه خروس غیرت 
داشته باشید. وی با بیان اینکه ایران فروختنی نیست، تصریح کرد: غیرت در 

رگ های ملت ایران جاری است و ایران تسلیم آمریکا نخواهد شد.
وقتی غیرت ابوترابی حداکثر به اندازه غیرت ظریف است!

 در ادامه ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر بیرانوند توضیح 
داد: غیــرت دینی افرادی مانند ظریف برای دفاع از انقالب، رهبری و خون 
شهدا از بنده کمتر نیست، ممکن است بر اساس تصمیمی، اقدامی انجام داده 
باشند و این اقدام آقای ظریف مورد نقد بنده و شما و بسیاری از دوستان باشد، 
اما بنا نیست که یک انسانی که در تاریخ زندگی اش نشان داده در خدمت امام 
و رهبری ایفای نقش می کند، با ادبیاتی که شایسته نیست، او را نقد کنیم. 
وی با بیان اینکه ما خطوط قرمزی نسبت به آمریکا داریم، تأکید کرد: ملت 
بــزرگ ایران جنایات آمریکا را در طول تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد، 
امروز چالش های دنیای اسالم در عربستان، سوریه و یمن ناشی از سیاست 
مذبوحانه مخالف با منافع ملت اسالم است که از سوی سیاستمداران آمریکا 

رقم می خورد.
رسایی :  مبادا به طور اتفاقی سند ذلت ملت در مجلس

 تصویب شود
حمید رســایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز در 
تذکری شفاهی اظهار داشت: 2 سال قبل دولت گفت به طور اتفاقی 
آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرد، سال قبل گفتند به طور اتفاقی 
ظریف با »جان  کری« وزیر امور خارجه آمریکا نیم ســاعت قدم زده 
است، امسال گفتند به طور اتفاقی آقای ظریف و اوباما رئیس جمهور 
آمریکا مواجه شدند و با هم دست دادند، حتما سال آینده می گویند به 

طور اتفاقی پریدند بغل هم و روبوسی کردند.
وی افزود: تاریخ پر است از این اتفاقات اتفاقی، به طور اتفاقی بعد از رحلت 
پیامبــر یک عده غدیر خم را فراموش کردند، به طور اتفاقی یکســری از 
فرماندهان امام حسن )ع(، آن امام را تنها گذاشتند، به طور اتفاقی یک عده ای 
به لشکر یزید پیوستند و عاشورا رقم خورد و بهانه همه این موضوعات اتفاقی 
بودن بود. رسایی تأکید کرد: البته ما از یاد نبردیم که به طور اتفاقی همه این 
افراد هم از گندم ری محروم شدند و به آن نرسیدند، آقای ظریف! چطور به 
طور اتفاقی راهت را کج نکردی تا با آن دست چدنی مواجه نشوی؟ چرا به 
طور اتفاقی راهت را کج نکردی تا با دستی که به خون ملت ایران و ملت های 

دنیا آغشته است، دست ندهی؟
 

رسایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مبادا به طور اتفاقی سند ذلت این 
ملت در این مجلس تصویب شود. پس از پایان تذکر رسایی، نمایندگان مجلس 
و همچنین میهمانان حاضر در صحن علنی با صدای بلند ضمن تأیید سخنان 

رسایی شعار »مرگ بر آمریکا« و »اهلل اکبر« سر دادند.
رسایی همچنین در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آقای ظریف به جای دست 
دادن با شیطان بزرگ باید مطابق حکم شرع، رمی جمرات می کرد، آقای 
ظریف! چطور اتفاقی توانستی اوباما را ببینی اما نتوانستی به طور اتفاقی با 

همتای سعودی خودت برای حل مشکل زائران ایرانی مالقات کنی؟
زاکانی: دست دادن ظریف با اوباما مستحق برخورد شدید است

رییس کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسالمی با اشاره به دست دادن 
آقای ظریف با اوباما گفت: این اقدام غیرقابل توجیه و مستحق برخورد جدی 

است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
علیرضا زاکانی افزود: آنچه در نیویورک توسط آقای ظریف اتفاق افتاد از دو 
حال خارج نیست: یا تالش عامدانه برای عادی سازی ارتباط با آمریکاست که 

پشت پا زدن به آرمآنهای انقالب است یا ناتوانی در پیش بینی حرکت دشمن 
و اتخاذ اقدام مناسب در برابر آن که خالف هوش دیپلماتیک است. وی گفت: 
دســت دادن آقای ظریف با اوباما مصداق بارزی از زمینه سازی عامدانه یا 
جاهالنه برای نفوذ سیاسی دشمن در شرایط پسابرجام و خطایی نابخشودنی 
است و مایه تأسف است که وزیر خارجه ما که باید نخستین سنگر در برابر 
نفوذ سیاسی استکبار جهانی باشد خود دست به تابوشکنی بزند و دست شیطان 

بزرگ را بفشارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به ادعای اتفاقی بودن 
ماجرا گفت: این ادعا اوالً در عرف بین الملل پذیرفتنی نیست و معموالً چنین 
کارهایی با هماهنگی های دالالن سیاسی پشت پرده صورت می گیرد. ثانیًا 
»دیپلماسی اتفاقی« خود وهن همان دولتی است که با شعار تدبیر رأی مردم 
را کسب کرده و مدعی صداقت با مردم است؛ ثالثاً این سؤال به ذهن متبادر 
می شود: چرا همواره امور مشکل سازی نظیر این ماجرا یا گفت وگوی تلفنی 
آقای روحانی با اوباما به صورت اتفاقی رخ می دهد؟ چرا به طور اتفاقی قیمت 
کاالها پایین نمی آید یا کیفیت خودروها ارتقا نمی یابد؟ چرا به طور اتفاقی نرخ 

بیکاری کاهش پیدا نمی کند؟ و چندین سؤال مشابه آن.
نقوی حسینی: ظریف به آرمانهای انقالب توهین کرده است/ اگر 

مجلس، او را مجازات نکند ملت مجازات خواهند کرد

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در رابطه با 
دیدار و دست دادن ظریف و اوباما گفت: این نکته مقدمه ای دارد و تا مقدمه 
بیان نشود نمی توان مطلب را به درستی بیان کرد و آن مقدمه این است که 
آمریکا در تاریخ سیاسی کشور ما و در تاریخ روابط خارجی ما با این کشور جز 
خیانت، جنایت، غارت و توطئه علیه ملت ما برگه دیگری در اختیار ندارد و 
کارنامه آمریکا در قبال ملت ایران سیاه است و همواره به دنبال روابط گرگ 
و میش بوده و به دنبال بلعیدن ملت ایران بوده است به ویژه بعد از انقالب 
اسالمی و در دوران پیروزی انقالب جوانان ما با گلوله های آمریکایی خون 
هایشان به زمین ریخته شد و بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی آمریکا 
ایران را در تحریم قرار داد و گروهک ها را تجهیز کردند تا علیه ملت ایران 
به جنگ به پا خیــزد و حمله نظامی را برعلیه ملت ایران طراحی کردند و 
حتی برای رسیدن به اهداف خود در کشور ایران کودتاهای مختلفی از جمله 
کودتای نوژه را ایجاد کردند و بعد نیز جنگ قومیتی را در ایران برپا کردند و در 
نهایت جنگ هشت ساله را علیه ایران برنامه ریزی کردند به یقین می توانیم 
بگوییم که آمریکا نه تنها شیطان بزرگ است بلکه شیطان بزرگ دشمن ملت 

ایران نیز به شمار می رود.
وی افزود: وزیر امور خارجه ایران می رود تمام گذشته تاریخی را کنار می گذارد 

و با رئیس جمهور همچنین کشوری دست می دهد معنایش این است که 
ظریف به آرمان های انقالب اسالمی توهین کرده و حتی معنای این رفتار 
توهین به خون شهدا به شمار می رود. نقوی حسینی گفت: ظریف با این رفتار 
و اقدام خود ارزش های ملت را نادیده گرفته است و ملت ایران به دالیلی که 
مطرح شد از آمریکا متنفر هستند و حاضر نیستند با آمریکا در کنار یک میز 
بنشینند و معنای دست دادن ظریف با اوباما این است که ظریف تمام این 
آرمان ها و ارزش ها را زیر پا گذاشته است و قطعا ملت ایران اجازه نخواهند 
داد تا یک فردی آرمان های کشورشــان را زیر پا بگذارد بنابراین این اقدام 
ظریف بسیار زشت بود و خالف آرمان های نظام و انقالب به شمار می رفت. 
وی افزود: وزیر امور خارجه مستوجب شدیدترین مجازات ها است یعنی اگر 
مجلس ظریف را مجازات نکند قطعا ملت ایران وی را مجازات خواهند کرد. 

مصافحه اتفاقی یعنی بی اراده بودن ظریف .
اســماعیل کوثری : آقای ظریف باید به ملت شهید پرور ایران 

مخصوصا خانواده های شهدا پاسخگو باشد.

وی افزود: کسی که مانند رییس جمهور آمریکا جنایتکار است و در مقابل 
این همه کشتار مکه هم هیچ عکس العملی نشان نداد اما آقای ظریف در 
نیویورک مانده است بدون هیچ اساسی؛آیا آقای ظریف مانده تا این دست 

کارها را انجام دهد.
کوثری در ادامه گفت: قطعا و بدون شک آقای ظریف را به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس احضار می کنیم که درباره دست دادنش با اوباما با این موضوع 

پاسخگو باشد.
وی افزود: وزیر محترم خارجه قطعا نمیتواند این مساله را به راحتی توجیه کند 

و این قضیه به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
کوثری درباره ادعای اتفاقی بودن این حادثه خاطر نشان کرد: مگر می شود که 
این امر اتفاقی باشد؟ یعنی وزیر امور خارجه ایران آنقدر بی اراده است که این 

قضیه اتفاقی صورت بگیرد؟ آقای ظریف حتما باید در مجلس پاسخگو باشد
بذرپاش: کاش برای حاجیان مظلوم هم سفری زود تمام می شد
مهرداد بذرپاش در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پس از حادثه مجله شارلی 
ابدو )که به پیامبراعظم)ص( توهین کرد( و کشته شدن ۱2تن از افراد این 
مجله، فرانسوا اوالند )رئیس جمهور فرانسه( به همراه مسئوالن نزدیک به ۵0 
کشور جهان با شرکت در یک راهپیمایی به اصطالح اتحاد، حمالت اخیر در 

پاریس را محکوم کردند.
البته که کشتن خبرنگاران در مجله شارلی ابدو هم محکوم است ولی کاش 
برای حاجیان مظلوم سرزمین منا هم سفری زود تمام می شد، الاقل اهمیت 

آن بیشتر برجسته می شد.

تمــام نگرانی های احتمالی ، البتــه احتمال ، احتمال 
ضعیف اما خوب است گفته بشود، این است که دوباره 
یک دســتهایی در کار باشد که بخواهند همان مسائل 
سابق پیش بیاید، البته مسئله شاهنشاهی دیگر مدفون 

شده ، آن مسئله دیگر مطرح نیست ، لکن به طور دیگر 
یک مسائلی فراهم بیاورند. کسانی که از آنها هستند یا 
افکارشــان آن نحو افکار است یا به اصطالح خودشان 
صالح ملّت را می بینند که وابسته باشند، خوب هستند 
اشخاصی که متدین هم هستند، نمازخوان هم هستند، 
شاید نماز شــب هم می خوانند اما افکارشان آنطوری 
پرورش یافته ، یعنی از بچگی به گوش اینها خوانده اند 
به اینکه خوب این کشورهای ضعیف ، بدون وابستگی 
یــا به این طرف یا به آن طرف ، بدون این ، برایشــان 
امکان استمرار حیات نیست. وقتی از بچگی ، وقتی هم 
وارد شدند در مدرسه ، توی مدرسه این را به گوش شان 
خوانده اند، وقتی هم وارد شــدند در جامعه هی این در 
گوش شان خوانده شده است ، در روزنامه ها تبلیغ شده 
است ، در مجالت تبلیغ شده است ، همه جا این مطلب 

پیش آمده اســت که شما خودتان نمی توانید خودتان 
را اداره کنید. اگر از دامن شــرق فرار می کنید به دامن 
غرب باید پناهنده بشوید. این اشخاص متدینی هم که 
نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا 
در ذهنشان هست که ما چون شوروی الحاد ذاتی دارد و 
اصال مبدائی قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم 
که یک جائی باید پیوند حاصل کنیم ، باید به طرف غرب 
برویم و حاال آمریکا ست. اینها نه اینکه غرضشان این 
است که مثال صدمه ای به اسالم وارد بشود، نه ، اصال 

اینطوری پرورش پیدا کرده اند .
... هر جا می روند صحبت می کنند، هم و غمشان این 
اســت که این جمهوری اسالمی به درد نمی خورد، ما 
حتما باید یا در آغوش آمریکا باشــیم تا بتوانیم زندگی 
کنیم ، یا در آغوش شوروی و چون شوروی الحاد دارد و 

آمریکا موحد است و خیلی صحیح است و خوب است یا 
کمتر از او بد است. ما خوب است که همراه اینها باشیم.

برادران عزیزم ! از یاوه گویی ها و تهمت ها و برچسب 
های دشمنان خدا و اسالم و میهن اسالمی نهراسید که 
هرچه حجم دروغ پردازی ها که از عقده های دل و رنج 
های شکست سیاسی و نظامی بر می خیزد افزون باشد، 
دلیل عجز و یاس آنهاســت که باید بر حجم سکونت 
خاطر و طمأنینه قلب و فعالیت های شما افزوده شود. 
آنان که به خیال خود برای ایران دل می ســوزانند و به 
ادعای واهی برای ملّت ایــران غمناکند، ایرانی را می 
خواهند که مستشاران آمریکا گردانندگان آن باشند، ایران 
وابسته و دلبســته به اجنبی را می خواهند، ایران زمان 
پهلوی را که غرق فساد اخالقی و بر باد ده شرف انسانی 
بود را می خواهند، ایرانی را که سرپرستش مظلومان را 

غارت کند و جیب آنان را پر کند و ســرمایه هایش در 
خدمت طبقات مرفه و باالنشــین باشد و مستمندان و 
کوخ نشــینان در فقر و محرومیت بسوزند و هیچ کس 
به فکر آنان نباشد و باالخره ایرانی را می خواهند که به 
اصطالح شخص اولش در مقابل رئیس جمهور آمریکا 
چون دریوزگان گردن کج کند تا مظلومان را پایمال کند. 
آن روز ایران را مســتقل و زنده می دانند و امروز که به 
برکت اسالم جوانان و کودکان و پیران و خردساالن از 
هر طبقه بیدار و متحول شــدند و همه قید و بندهای 
استعماری و اســتثماری را بریدند و با مشت گره کرده 
آمریکا و اذناب او را از کشور راندند، ایران را مرده و وابسته 
می دانند. و شما ملّت عظیم الشان هستید که باید چون 
کوه سر به فلک کشیده در مقابل همه مشکالت بایستید 

و خداوند تعالی با شماست. 

سومین سخنرانی دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در حالی خاتمه یافت که بررســی محورهای 
اصلی این سخنرانی نشان می دهد متاسفانه رئیس جمهور 
کشورمان که به نمایندگانی از تنها حکومت دینی و مسلمان 
دنیا به سخنرانی پرداخته است یک بار هم از دین اسالم و 
حتی لفظ اســالم و انقالب اسالمی استفاده نکرده و تنها 
دو بار کلمه مســلمان را به کار برده است. در شرایطی که 
انتظار می رفت رئیس جمهور در سخنرانی خود برای سران 
کشورهای دنیا، از پیام انقالب اسالمی و دین مبین اسالم 
برای اداره بهتر کشورها و جهان سخن گفته و از مستضعفان 
در مقابل مســتکبران عالم سخن بگوید، حجت االسالم 
روحانی که تحصیل کرده حوزه علمیه است، در سخنرانی 
خود حتی از اسالم نام هم نبرده است. این در حالی است که 

اصل سوم از فصل اول قانون اساسی دولت را ملزم می  کند 
تا از همه ی امکانات خود جهت برخی از امور به کاربندد.

تعهد به این بند از قانون اساسی در سخنرانی های دیگر 
مسئوالن جمهوری اسالمی در سطح بین المللی معموال 
رعایت شده است برای نمونه رجوع به سخنرانی آیت اهلل 
خامنه ای در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در زمان 
ریاست جمهوری مشخص می ســازد که  ایشان یازده 
بار از لفظ اســالم و هفت بار نیز از لفظ دین استفاده کرده 
است؛ موضوعاتی که جای خالی آن در صحبت های رئیس 
جمهور در ســازمان ملل کاماًل محسوس است و روحانی 

حتی یکبار هم از لفظ دین استفاده نکرده است.
عدم پرداختن مناســب به دین مبین اســالم تنها نقص 
سخنرانی دکتر روحانی محسوب نمی شود. این موضوع 
از آنجایی تعجب آور می شــود که بررسی سخنان رئیس 
جمهور نشان می دهد که اولویت دادن به مسائلی که ارتباط 
چندانی با انقالب اسالمی و گفتمان حاکم بر آن ندارد، این 
فرضیه را بیش از پیش تقویت می کنند که مشــاوران و 
کسانی که متن سخنان رئیس جمهور را آماده کرده اند در 
شناخت مسائل اصلی و مهم کشور و تمییز آن از مسائل 

فرعی دچار خطای راهبردی شــده اند.  برای نمونه دکتر 
حسن روحانی در سخنان خود چهار بار از لفظ دموکراسی و 
دموکراتیک استفاده کرده است و با اشاره به مسائل خاورمیانه 
گفتند : »ما همان گونه که در عراق و افغانستان به استقرار 
دموکراســی کمک کردیم آماده کمک به دموکراسی در 
سوریه و نیز یمن هستیم.« جای این سوال وجود دارد که 
آیا پرداختن به دین مبین اسالم در صحنه  بین المللی که با 
غایت انقالب اسالمی نیز همسو و همراه است کم اهمیت 
تر از پرداختن به مســئله ی دموکراسی است؟ و آیا تقلیل 
دادن هدف حضور جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
منطقه جهت تحقق دموکراسی ایجاد دادن یک آدرس غلط 

به ملت های دنیا محسوب نمی شود؟
 بررســی دقیق تر سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل 
نشان می دهد ایشان بیش از 8 بار از لفظ توسعه استفاده 
کردند.  رئیس جمهور در ادامه می گوید: »برای آنکه آینده ای 
صلح آمیز بسازیم باید از گذشته های تلخ عبرت بیاموزیم ما 
می دانیم که تنها راه حفظ و تداوم صلح، توسعه است. صلح 
بدون توسعه تنها یک زنگ تفریح است«  این در حالی است 
که بیانات رهبر معظم انقالب در باره توسعه خالف سخنان 

دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را نشان می 
دهد. به عنوان مثال ایشان در ۱۵ اردیبهشت ۱38۶ در جمع 
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می فرمایند: :»امروز در 
چشم بسیاری از نخبگان ما، بسیاری از کارگزاران ما، مدل 
پیشرفت صرفاً مدلهای غربی است؛ توسعه و پیشرفت را 
باید از روی مدلهایی که غربی ها برای ما درست کرده اند، 
دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزاراِن ما این است 
و این چیز خطرناکی است؛ چیز غلطی است؛ هم غلط است، 
خطاست، هم خطرناک است... ما باید پیشرفت را با الگوی 

اسالمی - ایرانی پیدا کنیم«
 همچنین رئیس جمهور  شش بار از واژه ی خشونت، چهار 
بار از لفظ افراطی گرایی و ده باز از واژه تروریست و مشتقات 
آن در سخنان خود استفاده کرده اند که نشان دهنده این 
است که ایشان بیش از دوگانه استکبار و استضعاف به دوگانه 
خشونت و تروریسم اعتقاد دارد. برای نمونه ایشان گفتند:  
»من در سال 20۱3 از همین جایگاه، ندای مبارزه با خشونت 
و افراط گرایی و تروریســم ســر دادم... تنها راه ریشه کنی 
تروریســم در خاورمیانه از بین بردن زمینه های اجتماعی،  
اقتصادی و فرهنگی آن است.... ما پیشنهاد می کنیم که 

مبارزه با تروریسم به یک سند و قاعدة الزام آور بین المللی 
بدل شــود...«  همانطور که مشخص است عدم پرداختن 
به مسائل اصلی مربوط به انقالب اسالمی از جمله ایرادات 
دومین سخنرانی رئیس دولت تدبیر و امید در سازمان است. 
پرداخت بیش از حد به مسئله ی توافق هسته ای و نمونة 
درخشانی از »پیروزی بر جنگ«  خواندن آن در شرایطی 
که متن مذکور همچنان در حال بررســی کارشناسانه در 
کمیســیون ویژه ی برجام مجلس شورای اسالمی است 
وپیوند اقتصادی را عامل بازدارنده از بی ثباتی خواندن در 
حالی که در تاریخ معاصر همچنان سرنوشت معمر قذافی 
را به عنوان نقض این ایده به خود دیده است بخش هایی 
از سخنان رئیس جمهور است که پرداختن به آن ضروری 
به نظر نمی رســید و جا دارد که به صورت جداگانه ای به 
آن پرداخته شود. نقطه قابل توجه آنجاست که در سخنرانی 
روحانی حتی یک مورد هم به موضوع انقالب اســالمی 
پرداخته نشده و حتی لفظ انقالب اسالمی نیز در جایی از 
سخنان رئیس جمهور پیدا نمی شود و ایشان تنها به یک 
قسمت از تاریخ کشور اشاره می کنند که مصادف با روی 

کار آمدن دولت یازدهم است!

کتاب پیشنهادی که نتانیاهو با عصبانیت به حضار شرکت کننده در 
سازمان ملل نشان داد  »فلسطین از منظر آیت اهلل  العظمی سّیدعلی 
خامنه ای مّدظلّه العالی« نام دارد این کتاب شامل مرور بیانات مقام معّظم 
رهبری در هشت بخش کلّیات، شکست ها و پیروزی ها، مسؤولّیت ها، 
جنایات، راه حل ها، قهرمانان، روشنگری و آینده ی روشن گنجانده 
شده است. این کتاب به کوشش سعید صلح میرزایی به صورت فارسی 
و التین )انگیلسی( در ۴۱۶ صفحه توسط انتشارات انقالب اسالمی 
چاپ و تولید شد. در بخش »درباره کتاب« این کتاب آمده است: بر 
هیچ  کس پوشیده  نیست که انقالب اسالمي ایران بر پایه  ي مباني 
دین مبین اسالم به  وجود آمده است. بر همین اساس حمایت از منافع 
جهان اسالم و بالخصوص ملتهاي مظلوم مسلمان از اولین شعارهایي 
بود که توسط بنیانگذار مقدس جمهوري اسالمي قّدس سره مطرح 
 گردید. این در حالي  بود که رژیم منحوس پهلوي جزو اولین دولتهاي 
اسالمي بود که اسرائیل این دولت جعلي را به رسمیت شناخته بود. 
آرمان امام  خمیني قّدس سره جان تازه  اي به پیکر انتفاضه دمید و ابتکار 
تعیین جمعه  ي آخر ماه مبارک رمضان به عنوان »روز جهاني قدس« 
عامل ماندگاري مسأله  ي فلسطین گردید. پس از ارتحال آن حکیم 
الهــي، َعلَم این آرمان خواهي بر دوش خلف صالح او یعني حضرت 
آیت  اهلل خامنه  اي دام ظلّه العالي قرار گرفت. گستره  ي اطالعات معّظمٌ له 
و اشراف ایشان بر مباني فقهي، تاریخي و سیاسي مسأله  ي فلسطین، 
هر محقق و شیفته  ي علم را به پاي سخن ایشان مي  کشاند. اثر حاضر 
تالشي ناچیز به منظور تسهیل استفاده  ي عالقه  مندان بهره  مندي از 
محضر ایشان است. بخش هایی از کتاب در بخش هایی از کتاب 
مطلبی با عنوان »روز قدس؛ روز اسالم، انسانّیت، انقالب و امام« آمده 
اســت: »امروز روز بزرگ و جهانی قدس است، روز تجمع آرمانهای 
مسلمانان جهان در یک کلمه و در یک جمله است، روز اتحاد صفوف 
همه  ی مسلمانان از همه ی ملتها و کشورهاست، روز اسالم است، 
روز انسانّیت است، روز انقالب است و روز امام ماست.« همچنین در 
بخش دیگری با عنوان »مسأله  ی فلسطین؛ مهمترین مسأله  ی دنیای 
اسالم« نوشته است: » مسأله  ی فلسطین، مهمترین مسأله ی دنیای 
اسالم است. هیچ مسأله  ی بین  المللی  ای در دنیای اسالم از این باالتر 
نیست؛ چون تسلّط غاصباِن سرزمین فلسطین و قدس بر این بخش 
از پیکر اّمت اسالمی، منشأ بسیاری از ضعفها و دشواریها در دنیای 
اسالم است. امیدواریم خدای متعال برکات و فضل خود را بر ملت 
فلسطین و بر دنیای اسالم نازل کند و آنها را مشمول لطف و نصرت 
خود قرار دهد. ما آفاق را روشــن می بینیم. ما با ایستادگی، آینده ي 
خوبی را برای دنیای اسالم و فلسطین پیش بینی می کنیم. ما معتقدیم 
که مرگ دنیای اســالم و ذلّت و تحقیر نهایی او روزی است که در 
مقابل فزون  طلبی استکبار و صهیونیسم عقب بنشیند و تسلیم آن شود. 
امیدواریــم خداوند چنین روز و چنین وضعّیتی را هرگز برای دنیای 
اسالم پیش نیاورد. ما یقین داریم با ادامه  ی مبارزات مردم مسلمان 
فلسطین و حمایت جهان اسالم، فلسطین به فضل الهی آزاد می شود 
و بیت  المقّدس و مسجداالقصی و سایر نقاط آن سرزمین اسالمی به 

آغوش جهان اسالم باز گردد. ان  شاءا... .«

دکتر حسن هانی زاده کارشناس حوزه بین الملل و جهان عرب در گفتگو 
با خبرنگار سیاسی پایگاه ۵98، درباره نقش رژیم صهیونیستی و همکاری 
سازمان اطالعاتی عربستان با این رژیم گفت: اتفاقی که در منا منجر به 
قربانی شدن صدها نفر از زائران بیت اهلل الحرام علی الخصوص ۴۶۵ 
حاجی ایرانی شد نشان می دهد که یک توطئه سازمان یافته ای در پشت 
این حادثه قرار داشته و تجزیه و تحلیل اجساد و همچنین وضعیت منا 
نشان می دهد که عامل بشری در وقوع این حادثه کامال موثر بوده است. 
وی افزود: عربستان سعودی همواره یکی از رژیم های هم پیمان رژیم 
صهیونیستی است و همکاری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اطالعاتی با 
این رژیم دارد و انتقال اطالعات به آنها کامال صحیح و دقیق است ، فلذا 
به نظرمی رسد که عربستان و رژیم صهیونیستی در این حادثه نقش 
داشته اند ولی باید از طریق کالبد شکافی و بررسی دقیق اجساد قربانیان 
و همچنین گفتگو با مصدومین توسط تیم پزشکی حاذق و ماهر نقش 
احتمالی عربستان و اسرائیل در این حادثه روشن شود. ایشان افزودند: 
طبیعی است که سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی با سرویس 
های جاسوسی رژیم عربستان همکاری دارند و از دوسال قبل و درست 
از زمانی که روند مذاکرات ایران و ۵+۱ شکل جدی تری به خود گرفت 
همکاری های اطالعاتی ، امنیتی و اقتصادی میان دو رژیم عربستان 
و صهیونیستی افزایش یافت. این کارشناس مسائل جهان عرب درباره 
راهکار جلوگیری از تکرار این حوادث تصریح کرد: باید یک شــورای 
اسالمی با شرکت چندین کشور اسالمی تشکیل شود و اداره امور حرمین 
شریفین را به عهده گیرند تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود. هانی زاده 
درباره سخنان اخیر رهبر انقالب خطاب به حکام سعودی و عملکرد دولت 
در این حوادث گفت: اظهارات اخیر رهبر انقالب و هشدار ایشان به حکام 
سعودی موجب وحشت آنان از عواقب این هشدار و در نهایت تغییر رفتار 
آنان شد. رهبر انقالب همواره برای باال بردن شأن و جایگاه ملت ایران 
موضع گیری های کامال شفاف و صریحی انجام می دهند و باید دولت 
جمهوری اسالمی ایران مخصوصا دولت یازدهم در اینگونه موارد از رهبر 
انقالب و موضع گیری های ایشان الگوگیری کنند. وی در پایان خاطر 
نشان کرد: دولت و وزارت خارجه با تشکیل ستادی سعی در دنبال کردن 
ماجرا داشت ولی انتظار می رفت به لحاظ سیاسی دولت و وزارت خارجه 

موضع تندتری نسبت به عربستان اتخاذ نمایند.

 نتانیاهو این بار بجای نقاشی، کتاب نشان داد!

  ردپای اسرائیل در حوادث منا
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»دیپلماسی انفعالی« و »غلط تصادفی« دو روی سکه »ظریف«

اگر کشته شدن چند صد ایرانی برای شما مهم نیست:لطفًا لبخند نزنید!

تمام بی تدبیری های دولت در »فاجعه منا«

هفته ای که گذشت هفته »تاریخ ساز«)!( برای دولت 
تدبیــر و امید بود، از فاجعه منا تا حاشــیه های حضور 

روحانی و ظریف در سازمان ملل.
اتفاقاتی که طی این مدت افتاد بازگو کننده اتفاقاتی است 

که طی سال های قبل تجربه شده است.
اپیزود اول: یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آبرو دادن 
به پاسپورت ایرانی بود. روحانی در کوران انتخابات گفت: 
»به همه هم وطنان قول می دهم که افتخارات بزرگان 
ایرانی که برخی کشــورهای همســایه آن را تصاحب 
کردند برگردانم و احترام پاسپورت ایرانی نیز برگردانده 
می شود.« اما دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن از ابتدا 
بر تئوری توسعه برون زا تاکید داشت که از مسیر تعامل با 
کشورهای غربی حاصل می شود و در آن بایستی حدی 
از استقالل را کاهش داده و مقداری وابستگی پذیرفته 
شود. مبتنی بر این نظریه همه سرمایه و انرژی دولت 
روی کارآمده توســط روحانی در حوزه دیپلماسی خرج 
شد و تمام تالش ها برای رابطه ای بهتر با کشورهای 
غربی و اقمار منطقه ای آنها از جمله عربستان گذارده 
شد تا سیاست های واگرایی نسبت به آنها به همگرایی 

تبدیل شود.
اپیزود دوم: در بحبوحه مذاکرات هسته ای که پروژه 
اصلــی دولت برای تعامل با غرب بود و به تعبیر جامعه 
شناسان از آن می توان به عنوان پل ارتباطی استفاده کرد 

و مبتنی بر همین اندیشه توافق به هر قیمتی اهمیت پیدا 
می کند؛ مسئله فرستادن حمید ابوطالبی به عنوان نماینده 
ایران به سازمان ملل مطرح می شود؛ اما آمریکایی ها از 
پذیرفتن و دادن ویزا به وی خودداری می کنند. قریب 
به یکسال ابوطالبی پشت درب های سازمان ملل ماند و 
آمریکایی ها با بی احترامی تمام نظر ایران را رد کردند 
و در نهایت دولت ایران مجبور به تمکین در مقابل نظر 

آمریکایی ها شد و نماینده خود را تغییر داد.
اپیزود ســوم: اوخر فرودین مــاه ۱393 خبرهایی 
شوکه کننده از اخراج دانشجویان ایرانی محصل در نروژ 
در رســانه ها منتشر شد. اگرچه بر طبق هر قانون بین 
المللی و حتی بر طبق توافقنامه ژنو این کار خالف بود 
اما پلیس امنیت ملی کشور نروژ در تلویزیون رسمی این 
کشور خبر از اخراج ۶۴ دانشجوی ایرانی از این کشور را 
داد. یکی از دالیل اخراج این دانشجویان، تحصیل آنها 
در رشته های فیزیک هسته ای، الکترونیک، متالوژی و 
مکانیک بود و پلیس امنیت ملی نروژ در این باره گفت: 
»اتهام این دانشجویان تالش برای دستیابی به اطالعات 
در ارتباط با توسعه و بهینه سازی سالح های کشتار جمعی 
و در راســتای پیشبرد برنامه هسته ای ایران است.« اما 
باز دستگاه دیپلماسی برای آنکه روابطش با کشورهای 
غربی خراب نشود اقدام جدی انجام نداد و ناراحتی جامعه 

را بیشتر کرد.
اپیزود چهارم: دیپلماسی منفعالنه و لبخندهای پی 
در پی به گستاخ تر شــدن غربی ها نسبت به ایران و 
ایرانی و مسلمانان کمک کرد و در روزهای سرد زمستان 
سال گذشته توهین شارلی عبدو پیامبر را نشانه رفت و 
همه جامعه مســلمان را ناراحت کرد تا آنجا که تجمع 
دانشجویی مقابل ســفارت فرانسه به یک تجمع ملی 
تبدیل شــد و خیابان های منتهی به سفارت را مملو از 
جمعیت کرد اما دردناک تر از این توهین برای ملت ایران، 

قدم زدن و لبخند زدن ظریف با جان کری تنها یک روز 
بعد از توهین به پیامبر بود. برای ملت کم کم دارد این 
واقعیت متجلی می شــود که نه تنها آبرو به پاسپورت 
ایرانی بر نمی گردد بلکه عزت ملی و دینی ما نیز لگد 

مال می شود.

اپیزود پنجم: همگرایی و تعامل با غرب و اقمار منطقه 
ای اش برای دولت جواب می دهد؛ البته جواب معکوس 
و در روزهایــی که دولت تالشــش را بــرای نزدیکی 
بــه طرف مقابل می کند از آن ســمت در یک توطئه 
آمریکایی سعودی قیمت نفت تا نصف کاهش می یابد 

که کمر ایران زیر فشار کمبود بودجه بشکند.
اما برای مردم ایران درد فشار اقتصادی ناشی از نصف 
شدن قیمت نفت به مراتب کمتر از درد بی عزتی ایرانی 
در فرودگاه یک کشــور خارجی بود اما باز این اتفاق در 
یکی از همان کشورهای هم پیمان منطقه ای با آمریکا 
افتاد و تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده شرافت 
ملی ایرانیان را لکه دار کرد و جامعه را در یک اندوه فرو 
برد؛ اگرچه اعتراضات زیادی از سوی مردم به این اتفاق 
شکل گرفت اما همه منتظر بودند یک برخورد معقول و 
منطقی و محکم از ســوی دولت با دولت عربستان رخ 

دهد اما آنچه دقیقا اتفاق نیفتاد همین برخوردها بود.
اپیزود ششم: فاجعه منا و جانباختن هزاران مسلمان 
از جمله صدها تن از مســلمانان ایران که در اثر ســو 

مدیریت و در بسیاری از تحلیل ها یک رفتار عمدی از 
سوی دولت عربستان رخ داده است امت اسالمی علی 
الخصوص ایران را عزادار کرده است و مردم منتظر اقدام 
انقالبی از سوی دولت هستند اما دیپلماسی لبخند دولت 
دیگر آبرویی برای پاســپورت ایرانی نگذاشته است که 
دولت عربستان بخواهد بدان کمتر توجهی بکند و ذلت 
به جایی میرسد که ۴ بار درخواست ایران برای گرفتن 
روادید هیئت بررسی کننده فاجعه توسط دولت عربستان 
رد می شود و در نهایت ظریف مجبور است جلوی پای 
امیر کویت زانو بزند تا مگر او واسطه شود و درخواست 
ایران پذیرفته شود. آنقدر پاسپورت ایرانی از عزت افتاده 
اســت که حتی برای وزیر امور خارجه کشور هم دیگر 

کارایی ندارد.
با این رفتار غلط دیپلماتیک شأن ملی مان انقدر لکه دار 
شده است که وزیر سعودی با گستاخی تمام اعالم می 
کند ایران حق ندارد در مورد فاجعه منا اظهار نظر کند. اما 
در این میان که سعودی ها آنچه نباید را انجام داده اند و 
آنچه نبایستی می کردند را در حق زوار به اتم ماجرا تمام 
کردند؛ آنقدر دولت ترس دارد که به دانشجویان هم اجازه 

برگزاری تجمع علیه عربستان را نمی دهد.
اپیزود هفتم: حال اما در کنار این همه لگد مال شدن 
عزت ملی ، ظریف همچنان لبخند زنان در راهروهای 
ســازمان ملل با اوباما دســت می دهد کاری که حتی 
خاتمی هم در زمان خود از آن اجتناب کرد و برای آنکه با 
کلینتون-رئیس جمهور وقت آمریکا- دست ندهد؛ مسیر 
خود در راهروی ســازمان ملل را به سمت توالت تغییر 
داد و کلینتون که تصور می کرد با دست دادن با رئیس 
جمهور اسبق کشــور می تواند روابط آمریکا و ایران را 
گرم کند، با دست خالی راهرو را ترک کرد. ظریف انگار 
مستغرق در تئوری توسعه برون زا است و انگار نه انگار 
که هر روز بیش از پیش عزت از ملت فروکاســته می 

شــود و رفتارهای دولت شیب تندی را برای این اتفاق 
رقم زده است.

پرده آخر: همه آنچه در چند اپیزود گفته شد و بسیاری 
دیگر که مجال گفتنش در این اپیزودها نبود می تواند 
یک جمله روحانی را برای ما بیشــتر آشکار کند وقتی 
گفت:» نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم 
هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران 
در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید 
همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم، همان 
راهی را که مردم در خرداد 92 به آن اقبال کردند و عامل 
این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم، چه بســا 

توافق نیز پایدار نباشد«
آری با این مســیر عمل دیپلماسی مشخص است که 
دیگر هر طوری نباید عمل کنیم و هر طوری نباید فکر 
کنیم و نباید توقع داشته باشیم با ایرانی به عنوان شهروند 
عادی برخورد شــود و عزتی داشته باشد چرا که ما در 
معادله توسعه برون زا درگیر یک پیشرفت حق السکوتی 
هستیم و شهروند درجه دو به حساب می آییم که قرار 
اســت مطیع باشد و نباید اعتراض کند و از بی حرمتی 

ها ناراحت شود.             )نویسنده : امیرعلی جهاندار(

حادثه روز عید قربان ســرزمین منا، آنقدر هولناک 
بود که از همان بدو انتشــار خبر، توجهات مردم و 
افکار عمومی را به ســمت و ســوی خود و بررسی 
ابعاد و جوانب آن جلب کرد، آمار اولیه از کشته شدن 
نزدیــک به پانصد تَن از هموطنان مان خبر می داد، 
آمــاری که عمدتاً مبتنی بر روایت شــاهدان عینی 
ماجرا، و بر اســاس داده های اولیــه ای بود که از 
رؤسای کاروان ها و سرپرستان حج گرفته شده بود. 
هرچند سازمان حج و زیارت و مسؤلین دولتی ترجیح 
دادند برای احتمااًل مدیریــت افکار عمومی و البد 
نوعی پنهان کردن ابعاد وحشــتناک این اتفاق، آمار 
تلفات را بــه صورت تدریجی و طی چند روز اعالم 
کنند. حادثه از همان ساعتهای اولیه هم شدیداً بودار 
بود، مردم و ناظران سیاســی با توجه به حادثه چند 
روز قبل تر سقوط جرثقیل در صحن مسجدالحرام، 
اساســاً به اتفاقی بودن آن مشکوک بودند و با توجه 
به عمق فاجعه و البته شهادت شاهدان عینی، برنامه 
ریزی شده بودن آن؛ بسیار محتمل به نظر می رسید. 
طبیعتاً انتظار مردم این بود که دولت فخیمه و وزارت 
امورخارجه، از همان اولین ســاعات فاجعه، با توجه 
به مســؤلیت ذاتی خود، و معاهدات و پروتکل های 
کنسولی بین المللی، تمام قد وارد کار شده، و ضمن 
استیفای حقوق مردم و متوفایان شریف این جنایت، 
رژیم قرون وســطایی آل  ســعود را ضمن مؤاخذه 
شدید، مورد پیگیری و تعقیب بین المللی قرار دهند.

با این وجود اما، ظریف؛ وزیر امور خارجه که در مقر 
سازمان ملل در نیویورک به سر می ُبُرد، ترجیح داد 
حتی بعد از شنیدن خبر، هم چنان برنامه های روتین 
خود را پیگیری کند و مع االسف دستکم در نخستین 
روزهای وقوع حادثه، کمترین تحرکی برای پیگیری 
حقوق شهروندان ایرانی و رایزنی برای تعقیب قانونی 
رژیم کودک ُکش سعودی در سازمان ملل انجام نداد. 
رییس جمهور نیز؛ عصر همان روز و در میان بهت 

و حیرت مردم، بی خیال بحرانی که به وقوع پیوسته 
بود ســوار هواپیما شد تا رهســپار نیویورک شود!  

دیپلماسی اتفاقی!
ســفر پنج روزه ی آقای رییس جمهور به نیویورک؛ 
در حالی آغاز شــده بود، که برنامه ی سخنرانی ایشان 

در مجمع عمومی سازمان ملل که 
محــور برنامه ها بــود، در روزهای 
واپســین این ســفر قرار داشت. به 
این ترتیــب آقای رییس جمهور در 
حالی چنــد روز زودتر از موعد عازم 
ســفر تشــریفاتی خود به ایاالت 
متحده شده بود؛ که خیل کثیری از 
هم وطنان مان در مرزهای کشوری 
متخاصــم، به نحوی مشــکوک و 
احتمااًل برنامه ریزی شــده ای به 
خاک و خون کشــیده شده بودند. 
مطالبه ی مردم به حــق بود، آنها 

انتظار داشــتند آقای رییس جمهور با لغو برنامه های 
نمایشی و تشریفاتی خود در نیویورک، در ایران مانده و 
ضمن همدردی با ملت و بازماندگان حادثه، به مدیریت 
بحران بپردازد. با این وجود ایشــان ســفر را بر حضر 
ترجیح داد و با لبخندهای نه چندان دلچســب که در 
دیدارهای تشریفاتی خود که عمدتاً با دشمنان تاریخی 
مردم و این ســرزمین تدارک دیده شده بود، می زد؛ 

نمک به زخم ملت داغدار و عزادار ایران می پاشید.
روزنامه های زنجیره ای و رســانه های سینه چاک 
رییــس جمهور هم، که از مدت ها پیش صابون این 
سفر را به دلشان مالیده بودند و با انواع ترفندها دولت 
و مســؤلین وزارت خارجه را به سمت دیداری؛ ولو 
اتفاقی با اوباما رییس جمهور ایاالت متحده هل می 
دادنــد، این بار هم که نمی خواســتند برنامه ریزی 
های چندین و چند ماهه شان با حادثه ی دهشتناک 
منا و انتظــار به جا و به حق افــکار عمومی برای 

لغو سفر تشــریفاتی روحانی به هم بریزد؛ به میدان 
آمدند تا با آسمان-ریسمان بافتن، و تراشیدن انواع 
توجیهات فضایی، این ســفر تشــریفاتی را آن هم 
درســت وســط این بحران ملی ُموجه نشان دهند. 
اینگونه بود که با تراشــیدن توجیهاتی از این دست: 

که این ســفر بسیار مهم است و شما نمی فهمید! و 
اصاًل رییس جمهور به آنجا می رود تا پیگیر تعقیب 
قضایی عربســتان و استیفای حقوق مردم باشد، به 

دفاع از ایشان پرداختند.
چند روز گذشــت، نه تحرک دیپلماتیک خاصی از 
جانب ظریــف و روحانی برای پیگیــری و تعقیب 
عربستان دیده شد، و نه تقریباً کمترین تالشی برای 
احقاق حقوق مردم، آقای رییس جمهور ترجیح می 
داد به جای رایزنی با مقامات ممالک اسالمی برای 
طرح مسأله و هماهنگ کردن آن ها برای تشکیل 
جبهــه ای بین المللی ضد رژیم مرتجع ســعودی، 
به مالقات دشــمنان تاریخی مردم ایــران برود و 
در دیدارهایی کاماًل تشــریفاتی و اغلب بی نتیجه، 
درســت در روزهایی که مــردم؛ رهبری و بقیه اهلل 
اعظم عزادار بودند؛ با آنها دست داده و رو به دوربین 
ها بخندد! مع االســف به نظر می رســید هم چنان 

دولت به ســمت غربی ها غش کرده و دوست ندارد 
پرســتیژ و کالس)!( عکس گرفتن بــا »اوالند« و 
»کامرون« را از دست بدهد. به این ترتیب بود که در 
اقدامی کاماًل قابل پیش بینی، برنامه ای که از مدتها 
پیش و با فضاسازی و رپرتاژ رسانه های حامی خود 
برنامه ریزی شده بود، مبنی بر دیدار 
با اوباما؛ توسط ظریف عملی شد و به 
نحوی کاماًل خودجوش و تصادفی)!( 
»غلطی تاریخی« شــکل گرفت و 
ظریف در راهروهای سازمان ملل به 
گفتگو و احوالپرسی با رئیس جمهور 

آمریکا پرداخت.
اما ســوال بی پاسخ افکار عمومی و 
کارشناســان این است: درست و در 
میانه ی بحران منــا، و درحالی که 
بسیاری از مردم این سرزمین داغدار 
و عزادارند، ضرورت دیدار با مقامات 
شــیطان بزرگ چیســت؟ و از همه مهمتر اینکه، 
حضرات دولت مرد در این دیدارها و مذاکرات برای 
اســتیفای حقوق مردم و رفع نگرانی های خانواده 
های قربانیان چه تدبیری کردند؟! به راســتی نمی 
شــد وقتی ظریف در کنار جان کری ایستاده بود و 
رو به مردم داغدار ایران می خندید، گوشه چشمی نیز 
به موضوع کارشکنی سعودی ها و نگرانی های مردم 
درباره سرنوشــت حجاج می داشت؟! به راستی چه 
مسأله ای مهمتر از سرنوشت صدها تن از هموطنان 
ما که در کشوری متخاصم به خاک و خون کشیده 
شده بودند، برای ظریف و دولت فخیمه وجود داشت 
تا ایشــان را مجبور به واکنش کند؟! در اینکه رژیم 
کثیف ســعودی متحد درجه اول آمریکا در منطقه 
است، تردیدی نیست. شــاید اگر حضراتی دوست 
دارند خود را پرفســور دیپلماسی)!( معرفی کنند به 
جای دل بستن به »غلط های اتفاقی« در راهروهای 

سازمان ملل، دغدغه ی کشف حقایق فاجعه ی منا را 
داشــتند دیگر نیازی نبود تا ظریف برای اخذ مجوز 
ســفر مقامات ایرانی به خاک عربستان، این چنین 
خفت بار مقابل شیوخ کویتی زانو بزند و التماس کند. 
التماسی که البته نتیجه ای هم نداشت و علی جنتی 
همچنان منتظر صدور ویزا از ســوی رژیم سعودی 
برای ســفر به سرزمین عربستان باقی مانده است و 
این نتیجه ی همان سیاستی است که حضرات آن را 

»سیاست تنش زدایی« می نامند.
دیپلماسی شکست خورده

دیپلماســی دولت شکســت خورده است، حسن 
روحانی که می کوشــید تا با دو ســال مذاکره با 
شــیطان بزرگ که البتــه آن را کدخــدا می داند 
فتح الفتوحی در اوضــاع اقتصادی مملکت با رفح 
تحریم ها خلق کند، دست آخر به سندی بی چفت 
و بســت و نیمه کاره مثل »برجام« رســید، که به 
عقیده ی بســیاری از کارشناســان، نه تنها دردی 
از دردهای اقتصاد ایــران دوا نمی کند، بلکه ما را 
تا همیشــه از بســیاری از حقوق مان در صنعت و 

تکنولوژی محروم خواهد کرد.
 از سوی دیگر و در ماجرای منا نیز، دولت فخیمه 
عماًل نتوانست هیچ کار مؤثری در بُعد دیپلماتیک، 
جز زانو زدن ذلیالنه مقابل امیر کویت انجام دهد. 
عزت ملی خدشــه دار شده اســت، صدها تن از 
اتباع ایرانی در ســرزمینی بیگانه و توسط دولتی 
متخاصم به خاک و خون کشیده شدند، دیپلماسی 
لبخنــد نتیجه ای جز حراج عزت و آبروی ملی، و 
کشته شدن گروه-گروه ایرانی ها در ممالک دیگر 

نداشته است.
 این حد از وادادگی مایه ی تحیر اســت! آش آنقدر 
شــور شده که حتی رژیم بی سر و پای سعودی هم 
برای ما خط و نشــان می کشــد و از تحویل دادن 

پیکرهای مطهر اتباع ما سر باز می زند.

عرب ها ضرب المثلی دارند که می گوید: بدترین مصیبت آن است که انسان را به 
خنده می اندازد . 

وزیر خارجة »کشور پادشاهی سعودی« که نمایندة دیکتاتوری ترین و غیرانسانی 
ترین شــیوة حکومت در جهان معاصر است، در یکی از تازه ترین اظهارات خود 
گستاخانه خطاب به »رئیس جمهوری اسالمی ایران« گفت: تو آخرین کسی هستی 

که حق داری درباره دموکراسی صحبت کنی!
»مروه ابومحمد« در یادداشتی در پاسخ به این عبارت مضحک وزیر آل سعود نوشت 
: ای آن که نامت »عادل« است و نام پدرت  »الجبیر« است و از جبر گرفته شده؛ 
خودت قضاوت کن؛ اگر رئیس جمهورِ منتخِب یک کشور که در انتخاباتی سالم 
به گواه همگان پیروز شــده است، سزاوار آن نباشد که درباره دموکراسی صحبت 
کند، چه کِس دیگری سزاوار است؟ آیا تو و پادشاهت سلمان باید در این خصوص 
صحبت کنید؟ یا مفتی تو عبدالعزیز آل شیخ و خواجه های وهابی او که داعیه داِر 
تکفیر دیگرانند؟ یا البد هم پیمانتان از آل نهیان گرفته تا آل خلیفه و آل ثانی سزاوار 
صحبت از دموکراسی اند؟ یا شاید زنجیره ای از بنیانگذاراِن دموکراسی در خاورمیانه 

و .. حیف که فکر نمی کنم بفهمی !
شاید وقتی می خواســتی جواِب »رافضِی دشمِن دموکراسی« را - آن گونه که 
خودت ادعا کرده ای  بدهی، به یاد شمشیری بودی که در پرچم عربستان سعودی 

ترسیم شده است، شمشیری که نشان از گردن زدن افراد به شیوه ای دموکراتیک! 
دارد. شاید یاد خاطرة اصِل پیروزی بر دیگران با کمک انگلیس و به دست آوردن 
حاکمیت عربستان، افتاده ای؟ بله، همان انگلیس که مهد دموکراسی و وهابی های 
دموکراِت مسالمت جوی رام است، به ویژه »دوک«ی که در پایان عبدالعزیز آل 
سعود در ماجرای معروف به »حماسه دموکراسی سعودی« به او خیانت کرد.. چه 

فایده، گمان نمی کنم بفهمی!
آن چه از دموکراسی در عربستان سعودی آموخته ایم، چیزی جز پایمال کردن حقوق 
زن، نقض حقوق اقلیت ها و نبودِ مفاهیمی نظیر تعدد احزاب، سازمانهای مردم نهاد، 
مشارکت سیاسی، گردش مسالمت آمیِز قدرت، صندوق های اخذ رای و.. نیست. 
این در حالی است که این مفاهیم، از بایسته های دموکراسی هستند و عربستان، 

هیچ یک از آن ها را ندارد و حیف که می دانم نمی فهمی..
در ایران که تو آن را غیردموکراتیک می خوانی، سه مجلس وجود دارد که اعضای 
آن ها مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند که عبارتند از: مجلس خبرگان رهبری، 
مجلس شورای اسالمی و همچنین شوراهای شهر.. شما در عربستان چند نمونه از 

این گونه مجالس دارید؟ ... افسوس که نمی فهمی!
نظام سیاسی در ایران )جمهوری اسالمی( که تو معتقدی رئیس جمهورِ آن حق 
ندارد دربارة دموکراسی حرف بزند، بر اساس یک انقالب میلیونی مردمی شکل 
گرفت و پس از برگزاری یک همه پرسی که 98 درصد از مردم ایران به آن رأی 
»آری« دادند، بنیان گذاشــته شد؛ آیا عبدالعزیز آل سعود در سال ۱932 عربستان 

سعودی را به همین شیوه تشکیل داد؟ حیف که گمان نمی کنم بفهمی!
در ایران که آن را »دیکتاتوری« می دانی، رهبر انقالب اســالمی توسط مجلس 
خبرگان رهبری که اعضای آن به طور مســتقیم توسط مردم انتخاب می شوند، 
انتخاب شد.. این در حالی است که نظاِم »دموکراتیک« تو، یک شبه و با رایزنی 
با ســفیر آمریکا شــکل گرفت و پس از آن، کودکان را به شیوه ای مضحک اما 
دموکراتیک در مدرسه ها به بیعت کردن با تصویِر مقوایی پادشاه واداشتند... و حیف 

که فکر نمی کنم بفهمی..
جمهوری اسالمی ایران، ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده است و روحانی 
که او را »دیکتاتور« می دانی، هفتمین رئیس جمهورِ ایران در مدِت 37 سال عمِر 
انقالب اسالمی است؛ این در حالی است که قانون اساسی ایران، اجازه نمی دهد 
هر رئیس جمهور بیش از دو دورة ۴ ساله در این پست باقی بماند، دلم می خواست 
درباره رئیس جمهورتان و قانون اساسی تان و این که چه کسی آن را نوشته است 

بپرسم، اما منصرف شدم چرا که گمان نمی کنم بفهمی ..
در ایران، تاکنون 9 بار انتخابات مجلس برگزار شده است و اکنون در آستانه برگزاری 
دهمین دورة انتخابات مجلس هستیم، اکنون تو به من درباره نخستین انتخابات 
شهرداری یا دومین دورة آن بگو و برایم توضیح بده که نمایندگی برای شما چه 
مفهومی دارد و این که دوره های مجلس نزد شما به چه معنی است؟ حیف که 

فکر نمی کنم بفهمی ..
می خواســتم درباره شوراهای شهر که قطعا از نظر شما غیردموکراتیک هستند 
صحبت کنم و دربارة اختیاراِت آن ها بگویم، اما بگذار راحتت کنم زیرا تو چیزی جز 
»دموکراسی« دستورالعمل ها و اوامِر سرورت، جناب پادشاه و ولی عهد و جانشین 
ولیعهد، چیزی نمی فهمی .. زیرا اینان که برشمردم حتی در انتصاب راننده ها و 
سرایدارها و تاریخ پرداخت حقوق نیز دخالت می کنند.. حیف که گمان نمی کنم 

بفهمی ..
در مدت 37 ســال که از عمر جمهوری اســالمی ایران می گذرد، 3۵ انتخابات 
عمومی برگزار شــده است که نمایانگر برگزاری حدود یک انتخابات در هر سال 
است، انتخاباتی که در بدترین شرایط در زمان جنگ با صدام نیز تعطیل نشد، یادت 
که نرفته است پادشاهِ سابقت ملک فهد بن عبدالعزیز با تمام قدرت از صدام حمایت 
می کرد تا این که پس از آن همه را به سرکردگی آمریکای دموکرات، علیه او بسیج 

کرد.. حیف که گمان نمی کنم بفهمی..
مشکل این است که تنها چیزی که می فهمی چیرگی و کشتار راحت و آسان و 
توطئة مســالمت آمیز برای براندازی این پادشاه و آن شاهزاده و جایگزین کردن 
افرادی به جای آنان است.. یا شیوه هایی نظیر ترور با کلت کمری و تزریق آمپول 
سمی و همچنین خفه کردن با بالش و ... اخیرا نیز واداشتِن افراد به بازنشستگی مد 
شده است، اتفاقی که برای مقرِن بیچاره افتاد و چه بسا پس از مرگ ملک سلمان، 
برای محمد بن سلمان نیز اتفاق بیفتد.. متاسفانه از نظر تو تنها راه گردش قدرت، 

همین شیوه هاست و .. حیف که گمان نمی کنم بفهمی ..
واقعیت این است که مشکل، در نفهمیدن تو و نظاِم حاکم تو نیست.. مشکل در 
برخی کسانی است که خود را فهمیده می دانند آن گاه بر طبِل حمایت از تو و نظام 

آلزایمری تو و نفهمی تو طبل می زنند.. حیف که این را نیز گمان نکنم بفهمی!
مشکل این است که بیش از ۴ هزار نفر از حجاج از نظر نظام تو، چیزی جز بازی 

کامپیوتری نیستند.. حیف که گمان نکنم بفهمی ..
مشــکل این است که خانواده ها و مردمی وجود دارند که منتظر بازگشت حجاج 
خود از مراسم حجی هستند که نظاِم تو مدعی برگزاری آن با موفقیت کامل است 
و پادشاه و اربابانت این موفقیت را به یکدیگر تبریک گفتند.. خانواده ها منتظرند حتی 
اگر شده پیکر کشته های خود را تحویل بگیرند اما تو و پادشاهت حتی این را هم 
نمی فهمید و پیکر کشته ها را نیز خود بازداشت کرده اید.. چه بگویم، که گمان 

نمی کنم بفهمی!
ای ابن جبیر، مشکِل اصلی، جهِل مرکِب تو و امثال تو و پادشاه و نظام حاکم توست.. 
جهلی که با داشتِن آن، هم نادان می مانید و هم حاضر نیستید نصیحت و کمک 

دیگران را بپذیرید.. حیف که گمان نمی کنم این را هم بفهمی..
از آن جا که می دانم نمی توان امیدوار بود حرف هایم را بفهمی، این ها را با تو گفتم 
تا بلکه مصداق آن ضرب المثل باشد که به در می گویم تا دیوار بشنود .. اما گمان 

نمی کنم که این را نیز بفهمی ..

 افسـوس که عادل الجبیر نمی فهد!

عضو بنیاد جورج سوروس و متخصص در انقالب مخملی 
و مدیریت انتخابات، چرا باید مسئول اجرای برجام باشد؟/ 
آیا امریکا متخصص عدم اشاعه نداشته است!؟ دکتر فواد 
ایزدی از واگذاری مسئولیت توسط وزارت خارجه امریکا 
به متخصصین انقالب مخملی خبر داده و گفت: جای 
این اعتراض توســط وزارت امور خارجه ایران وجود دارد 
که آیا در آمریکا افرادی که در حوزه عدم اشاعه یا تحریم 
کار کرده اند کم هستند که افرادی با تخصص براندازی 
مســئول اجرای برجام شــوند؟ دکتر فواد ایزدی استاد 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تبیین ابعاد نگاه 
سیاســی آمریکایی ها به مسئله توافق هسته ای اظهار 

داشت: بعد از این دوره ۶0 روزه ای که کنگره برای اعالم 
نظر رســمی در رابطه با برجام فرصت داشت، چند روز 
پیش دولت آمریکا دو نفر را در رأس تیمی مشخص کرد 
که وظیفه این تیم رصد مباحث برجام و هماهنگی مسائل 

مربوط به برجام می باشد.
وی در همین زمینه خاطرنشــان کــرد: رئیس این تیم 
استفان مول، سفیر آمریکا در لهستان و نفر دوم آن تیم نیز 
فردی به نام گرت بالنک است که اآلن در وزارت خارجه 
آمریکا است؛ منتهی قبل از اینکه وارد وزارت خارجه شود 
برای بنیاد جامعه باز که متعلق به جورج سورس هست 
کار می کرد و تخصصش در حوزه انقالب های مخملی و 
مباحث براندازی و مدیریت انتخابات در کشورها هست؛ 
برای مثال بعد از سرنگونی صدام بخش مدیریت انتخابات 
در عراق را وی به عهده گرفته بود و جاهای دیگری هم 
کار کرده است؛ حوزه کار اصلی اش هم مباحث سیاسی 

مرتبط با کشورهایی هست که در حال تغییر هستند.

اســتاد دانشــگاه تهران در همین زمینه با طرح سوالی 
پیرامون چرایی انتخاب چنین فردی برای بررسی توافق 
هســته ای تصریح کرد: پرسشی که مطرح هست این 
است که برجام متنی مرتبط با برنامه هسته ای ایران است 
و افرادی که درگیر برجام می شوند باید در حوزه مباحث 
هســته ای یا در حوزه تحریم ها و یا در مباحث فنی کار 

کرده باشند.
ایزدی بابیان سوابق سیاسی رییس تیم آمریکایی بررسی 
برجام اظهار داشــت: اینکه وزارت خارجه آمریکا دو فرد 
سیاســی را برای این امر می گذارد که اولی حوزه کارش 
لهستان است و می دانید لهستان اولین کشوری از مجموع 
کشورهای بلوک شرق بوده که درآن انقالب اتفاق می افتد 
و از بلوک شــرق خارج می شود؛ در مجموع کشورهایی 
که در بلوک شــرق بودند اولین کشوری که از منظومه 
قدرت شوروی خارج می شود، همین لهستان است که 
با حضور و کمک آمریکایی ها و داســتانی که لخ والسا 

داشت و رهبری آن حرکت را به عهده گرفته بود اتفاق 
افتاد که این هم جای ســوال دارد. استاد دانشگاه تهران 
با در خواســت از وزارت امورخارجه برای طرح سواالتی 
پیرامون رویکردهای سیاسی آمریکایی ها در قبال برجام 
تصریح کرد: به نظر من از طرف وزارت خارجه ما جای 
اعتــراض دارد که آیا در وزارت خارجه آمریکا افرادی که 
در حوزه عدم اشــاعه یا تحریم کار کرده اندکم هستند؟ 
افرادی که در حوزه براندازی و انقالب مخملی تخصص 
دارند و برای افرادی مثل جورج ســوروس کار کرده اند 
چرا مسئول اصلی کمیته برجام اند؟ آیا این حرکتی که 
وزارت خارجه آمریکا کرده نشان نمی دهد که طبق آن 
نکاتی که هم اوباما و هم کری گفت، به برجام نگاهی 
ابزاری برای نفوذ دارند. کارشناس مسائل آمریکا با تبیین 
سیاست مبتنی بر ایجادتغییر در سیاست های ایران توسط 
آمریکایی ها گفت: زمانی که از مسئولین آمریکایی سوال 
می شــود که بعد از ۱0 و ۱۵ سال چه اتفاقی برای ایران 

می افتد جوابشــان این است که شما خیلی نگران ایران 
بعد از ۱0 و ۱۵ سال نباشید و ایران در حال تغییر است؛ 
این برجام هم کمکی به ایجاد این تغییر می کند و این 
ادبیات را شما می شــنوید و بعد مسئولین برجام هم در 
وزارت خارجه آمریکا آدم هایی سیاسی متخصص در امور 
تغییر در کشورها، براندازی وانقالب مخملی می شوند. فواد 
ایزدی در پایان با تاکید بر لزوم نگاه واقع بینانه به نیات 
آمریکایی ها از توافق هسته ای خاطرنشان کرد: به نظر 
من این مسئله جای کار، بررسی بیشتر و اعتراض دارد؛ از 
همین ابتدای کار که هنوز تکلیف برجام در ایران مشخص 
نشده معلوم می شود که طرف مقابل طراحی هایش به 
چه سمتی می رود و فکر می کنم این مسئله به کمیسیون 
برجام در داخل کشــورمان کمک می کند که مقداری 
بیشتر متوجه نوع حرکت طرف مقابل شوند؛ در عمل فکر 
می کنم آن نوع انتخاب تأثیر در نوع نگاهی که ایران به 

داستان برجام را خواهد داشت.

رمزگشایی استاد دانشگاه تهران از برخی انتصابات در پرونده برجام:
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ذلیالنه  و  اتفاقی  دیپلماسی  وقتی 
جای دیپلماسی انقالبی را می گیرد 

بهتر از این نمی شود ....
نماینده ولی فقیه در شهرستان مبارکه در خطبه های نماز عبادی 
، سیاسی جمعه پیرامون مصاحفه خبر ساز در نیویورک بین ظریف 
و اوباما گفت : وقتی منطق قرآن و اهل و بیت ) ع ( مرام سیاسیون 
نباشد ، وقتی تاریخ استعمار را نبینی و هوشمندی در جلوگیری از 
نفوذ دشمنان سرلوحه تصمیمات سیاسیون نباشد ، وقتی عطش 
روبوسی با یک کافر حربی که یک شیطان است و منشأ شیطنت 
در عالم و از پنجه او خون همه مظلومین عالم می چکد باعث شود 

که به او دست بدهی، آن وقت دست دادن با او افتخار شود .

 وقتی دیپلماســی اتفاقی و ذلیالنه جای دیپلماسی انقالبی را 
می گیرد بهتر از این نمی شود . ای کاش به صورت اتفاقی یکی 
از مشــکالت مردم را حل می کردیم . قطعا با دست دادن به 
شیطان مشکل کشور حل نخواهد شد . بلکه با تالش و اخالص 
و مجاهدت و تکیه بر منابع انسانی و مادی داخلی گره کشور باز 

می شود .
 آن شیطان هنوزاز  دست دادن با وزیر خارجه ما فاصله نگرفته 
بود و پس از عبور از داالن سازمان ملل پشت تریبون قرار گرفت 

و ایران را محور بی ثباتی در منطقه معرفی کرد . 
به فرموده مقام معظم رهبری دشمن دنبال تسلیم کردن ملت 
و نظام ماست . با کوتاه آمدن ، دشمنی ها بر طرف نمی شود . 
تصور اینکه اگر فالن کار را نکنیم و مالحظه دشمن را نکنیم 

دشمنی ها کم می شود ، تصور نادرستی است .

امام جمعه مبارکه
از ائمه جمعه نمونه کشور است

حجت االسالم و المسلمین صالحیان مسئول دفتر نمایندگی 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان در نماز جمعه شهر 

مبارکه گفت : 

برای عملی شدن فرمایش مقام معظم رهبری برای جلوگیری 
از نفوذ فرهنگی دشــمن ، امامان جمعه باید وارد عمل شوند و 
به عنوان افســران این قرارگاه برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی 
دشمن برنامه ریزی کنند . ایشان افزود : بعد از تمدید حکم حجت 
االسالم و المسلمین  محمدی ، این اولین باری است که در نماز 
جمعه مبارکه شرکت می کنم . ایشان در ادامه به تمجید از حاج 
آقا محمدی پرداخت و گفت : از ویژگی های برجسته ایشان این 
است که محور وحدت و همدلی در شهرستان مبارکه شده اند 
که برپایی نمازظهر عاشورا در حسینیه مرکزی شهر ، از نمونه 
های این همدلی اســت . ویژگی دیگر ایشان تواضع و مردمی 
بودن و والیتمداری ایشان است . عشق سرشار به اهل بیت )ع( 
از ویژگی های دیگر ایشــان است که در یک اقدام فرهنگی در 
همایش جهانی اربعین حسینی ، سالیان سال ، صدها کیلومتر راه 

را بسوی کربالی سیدالشهدا با پای پیاده می پیماید .

ایشان نیز در جمع اعضائ ستاد برگزاری نماز جمعه شهر مبارکه 
، جذب حداکثری و کادر سازی و همدلی در سطح منطقه را از 
رســالت های کاری ستاد نماز جمعه معرفی کرد و گفت : امام 
جمعه مبارکه جناب حجت االسالم و المسلمین محمدی ، از ائمه 
جمعه نمونه کشور است و بسیار خوب و موفق عمل کرده است .

مسـعود سـلطاني فر روز شـنبه پس از بازدید از ارگ نهچیر مبارکه 
در گفتگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري مبارکه نیـوز با بیـان اینکه 
رویکـرد مـا ایـن اسـت کـه هماننـد بسـیاري از کشـورهایي کـه 
سـابقه تاریخـي و تمدنـي مثل ما دارنـد با اسـتفاده از منابع بخش 
خصوصـي و دسـتگاههاي اجرایـي و شـهرداري هـا کار مرمـت ، 

بازسـازي و بهـره بـرداري بخشـي از ایـن اماکن را انجـام دهیم.
وي افـزود : بـراي اینکه بتوانیم سـرعت دهیم به حفـظ این بناها 
رویکـرد اول مـان حفـظ و مرمـت اسـت و رویکـرد دوم مـا ایـن 
اسـت کـه ایـن گونـه اماکن بـه یـک جاذبـه گردشـگري تبدیل 
شـود و سـپس بـه یـک بنـگاه اقتصادي بـراي ایجـاد اشـتغال و 

تامین معیشـت مـردم تبدیل شـود.
سـلطاني فـر بـا بیـان اینکه بناهـاي تاریخـي که ثبت ملي شـده 
ایـن قابلیـت را دارند کـه بخش خصوصي یا شـهرداري ها در آنها 
سـرمایه گـذاري کننـد و بـه مراکز اقامتـي و پذیرایـي و فرهنگي 
تبدیـل کننـد تصریـح کرد : از حدود دو سـال قبل بـا تاکید رییس 
جمهـور بـه ایـن رونـد سـرعت دادیـم و ارگ نهچیـر مبارکه هم 
یکـي از ایـن بناها اسـت که با زیربنـاي حدود ۱۶ هـزار متر مربع 
یکي از بزرگترین ارگ هاي کشـور اسـت که 8 مجموعه مسـتقل 

را داخـل خود جاي داده اسـت.
رییـس سـازمان میـراث فرهنگـي، گردشـگري و صنایـع دسـتي 
گفت:سـال گذشـته جلسـه اي را با مسـئوالن شهرسـتان مبارکه 
داشـتیم و بـا توجـه بـه اراده اي کـه در شهرسـتان وجـود داشـت 
و زمینـه هـاي خوبـي کـه بـراي جـذب گردشـگر وجـود داشـت 
شـهرداري مبارکـه اقـدام بـه تملـک ایـن ارگ کـرد و بـه مـرور 
مرمـت و بازسـازي ان را انجـام داد کـه در آینده نزدیـک بتواند به 

عنـوان یـک مرکز اقامتـي و پذیرایي مورد بهره بـرداري قرار دهد.
وي اظهـار کـرد : بـا توجه به وسـعت زیاد این مجموعه و شـرایط 
خوبـي کـه دارد یکي از مهمتریـن جاذبه هاي گردشـگري تبدیل 
خواهد شـد و امیدواریم تالشـي که توسـط مسـئوالن شهرسـتان 
بـا محوریـت شـهرداري مبارکـه انجـام گرفتـه بـه زودي به ثمر 
بنشـیند و ما شـاهد بهره برداري از این مـکان تاریخي و فرهنگي 
بـه عنـوان یک مکان مهم گردشـگري بـراي امور گردشـگري و 

باشیم. پذیرایي 
قلعـه نهچیر مبارکه در قسـمت جنوب شـرقي شـهر قـرار گرفته 
و داراي عمارتهـا و داالنهـا و حیاط هاي زیبا و با معماري سـنتي 
مي باشـد که در زمان شـاه صفي الدین شـکارگاه بوده و سـتون 
هـاي سـنگي آن براي سـاختمان حمامي اسـتفاده شـده و هنوز 
پابرجاسـت. حیـاط میانـي و حیاط خلـوت این بنا و اتـاق هاي تو 
در تو، پسـتوها، داالنها، هشـتي هاي ورودي و تمام خصوصیات 
ایـن بنـا از بهتریـن نمونـه هـاي خانـه سـازي مناطـق مرکزي 
ایـران اسـت و همچنیـن دو بادگیر بـراي اتاقهاي نشـیمن تعبیه 
شـده اسـت کـه در خانه سـازي این منطقـه کمتر سـابقه دارد و 
در سـال ۱37۶ بـه شـماره ۱89۵ در فهرسـت آثـار ملـي ایـران 
بـه ثبـت رسـیده اسـت.در شهرسـتان مبارکـه بیـش از 300 اثر 
تاریخي شناسـایي شـده که از این تعداد 30 اثر در فهرسـت آثار 

ملـي به ثبت رسـیده اسـت.
شـهردار مبارکـه : بیـش از 9۴ درصـد قلعـه نهچیـر در تملـک 
شـهرداري مبارکه اسـت که در دو سـال گذشـته حـدود ۴ و نیم 

میلیـارد تومـان اعتبـار بـه آن تخصیص یافته اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه خبـري مبارکـه نیـوز ، شـهردار مبارکه گفت 

: بیـش از 9۴ درصـد ایـن قلعـه در تملـک شـهرداري درآمـده که 
سـال گذشـته نزدیک 2 میلیارد تومان و امسـال هم حدود 2و نیم 

میلیـارد تومان اعتبـار تخصیص یافته اسـت .
محمد شـرفا پـس از بازدید معاون رییس جمهور ورییس سـازمان 
میـراث فرهنگي ، صنایع دسـتي و گردشـگري از قلعـه نهچیر در 
گفتگـو بـا خبرنگار پایـگاه خبري مبارکـه نیوز با بیـان اینکه ارگ 
نهچیر یک سـازه و بناي تاریخي بي نظیر در کشـور اسـت افزود 
: در چنـد سـاله اخیر شـهرداري مبارکه در ایـن زمینه خیلي خوب 

کار کـرده امـا این بناي تاریخي را نتوانسـته بـود معرفي نماید.
شـرفا گفـت : به لطـف خداوند و همـت نماینده مردم شهرسـتان 
در مجلـس شـوراي اسـالمي، هفتـه گذشـته دیـداري را با رییس 
سـازمان میراث فرهنگي، صنایع دسـتي و گردشـگري داشـتیم و 

تصویـري از قلعـه نهچیر را به ایشـان ارائـه دادیم.
وي بـا بیـان اینکه حضور رییـس میراث فرهنگـي و بازدید وي از 
ارگ نهچیـر دسـتاورد بزرگـي بـراي ما داشـت گفت : ایـن بازدید 
از ایـن جهـت بـراي مـا ارزشـمند اسـت کـه هنگامي کـه معاون 
رییـس جمهـور و رییـس میـراث فرهنگـي از ایـن مـکان بازدید 
کرده و اطالعاتي در این زمینه کسـب کند در اعتبارات و مسـائل 

آینـده مـي توانـد کمـک هایي را بـه ما ارائـه دهد.
شـهردار مبارکه بـا بیان اینکه در مورد دو منطقه گردشـگري بداغ 
آباد و اسـماعیل ترخان مکاتباتي را انجام شـده اسـت خاطرنشـان 
کـرد : اگر این دو منطقه به عنوان گردشـگري براي شـهر مبارکه 

در نظر گرفته شـود میتواند آورده اي براي شـهر داشـته باشد.
وي بـا اشـاره بـه تقاضاي ثبت جهانـي ارگ تاریخي نهچیر گفت 
:ایـن امـر فراینـد زمانبـري را دارد کـه کلیـد آن امروز زده شـد و 

امیدواریـم بـا کمک مسـئوالن بتوانیم ایـن کار را انجـام دهیم.
شـرفا بـا بیـان اینکـه شـهرداري مبارکـه از سـالهاي گذشـته 
نسـبت بـه آزادسـازي ایـن بنـاي تاریخـي اقـدام کـرده گفت : 
سـال گذشـته اسـتحکام سـازي و نماي بیروني قلعه در دسـتور 
کار قرار داشـت و امسـال مشـغول کار مرمت سـاختمانها شدیم 
که مرمت و بازسـازي سـه سـاختمان این قلعه را در دسـتور کار 
داریـم و مابقـي سـاختمانها را نسـبت به اسـتحکام سـازي آنها 
اقـدام خواهیـم کـرد تـا در صـورت بـروز بارندگـي خسـارتي به 

آنها وارد نشـود.
شـهردار مبارکـه بـا بیـان اینکـه در کنـار ایـن اقدامات بـه دنبال 
جـذب سـرمایه گـذار هـم بودیم تصریح کـرد : خوشـبختانه چند 
سـرمایه گـذار در ایـن زمینـه اعـالم آمادگـي کردنـد کـه بعـد از 
اتمـام کار از فضایـي کـه ایجاد مي شـود به عنـوان اقامتگاههاي 

تاریخـي اسـتفاده کنند.
وي افـزود : یکـي از شـرکت هـاي وابسـته بـه فـوالد مبارکه نیز 
اعـالم آمادگـي کرده که فعـال در حـال گذرانـدن مراحل حقوقي 
کار هسـتیم و امیدواریـم بـه یک قـرارداد منجر شـود و ما بتوانیم 

کاربـري بـه این سـاختمان بدهیم.
شـرفا گفـت : مرمت اینگونه بناهاي بـا ارزش تاریخي یک مرحله 
اسـت و بهـره بـرداري ، اسـتفاده و کاربـري از آنها هـم موضوعي 
دیگـر اسـت کـه در صورتیکه اتفـاق نیفتد بعد از چند سـال از بین 

رفت. خواهد 
وي خاطـر نشـان کرد : اینگونه فضاهاي تاریخي بایـد زنده و پویا 
باشـند و بطـور مرتـب از آن اسـتفاده شـود و اگر اتفاقـي در زمینه 

سـازه و بنا بیفتد سـریعا مرمت و بازسـازي شـود. 

فعاليت هاي شهرداري مباركه مي تواند الگوي ساير شهرداري هاي كشور قرار گيرد
رييس سازمان ميراث فرهنگي:

بـه همـت شـوراي اسـالمي شـهر مبارکـه، گردهمایـي ویـژه روسـا و اعضاي 
شـوراهاي اسـالمي شـهر شهرسـتان مبارکه بـه منظـور پیگیري نحـوه توزیع 
عـوارض آالیندگـي و سـهم شـهرداري ها از مالیـات بـر ارزش افـزوده با حضور 
علي ایرانپور، نماینده مردم شهرسـتان در مجلس شـوراي اسـالمي برگزار شـد 
و شـرکت کننـدگان در ایـن جلسـه تاکیـد کردند کـه بي توجهي بـه اختصاص 
آالیندگـي،  عـوارض  و  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  از  شـهرداري ها  سـهمیه 

شـهرداري ها را بـا مشـکالت عدیـده اي روبـه رو مي کنـد.
طاهري رئیس و سـخنگوي شـوراي اسـالمي شـهر مبارکه در این گردهمایي 
بـا تاکیـد بـر اینکـه اختصـاص نیافتـن سـهم شـهرداري ها از محل مالیـات بر 

ارزش افزوده و عوارض آالیندگي، مشـکالت بسـیاري براي شـهرداري ها ایجاد 
خواهـد کـرد، گفت: شـهرداري ها بـا توجه به تعهـد قانوني دولت بـراي پرداخت 
ایـن عـوارض، اقدام به تعریـف پروژه هاي عمرانـي و خدماتي بسـیاري کرده اند 
کـه عـدم اختصاص ایـن اعتبـارات، شـهرداري ها را در مسـیر خدمت رسـاني با 

مشـکل روبـه رو مي کند.
خلیـل طاهـري بـا بیـان اینکه بودجـه شـهرداري ها در سـال جاري بـه صورت 
کامـل محقـق نشـده و نیـاز اسـت که راهـکاري بـراي این مشـکل پیش بیني 
شـود، تصریـح کرد: یکـي از راهکارهاي تحقـق این اعتبارات، اختصاص سـهم 
شـهرداري ها از محـل عـوارض آالیندگـي و همچنین مالیـات بـر ارزش افزوده 

اسـت کـه اکنون با نوسـان هاي بسـیاري روبه رو شـده اسـت.
وي با بیان اینکه مدیران ارشـد اسـتان باید براي رفع این مشـکل شـهرداري ها، 
برنامه ریزي هـا و راهکارهـاي ویـژه اي پیش بیني کننـد، ادامه داد: پیـش از این و 
در هـر یـک از جلسـاتي که با وزیران و معاونین آنها، اسـتاندار، معاونین اسـتاندار 
و همچنین مدیران کل و روسـاي سـازمان ها برگزار شـده، درباره معضالتي که 
گریبانگیـر شـهرداري ها اسـت هشـدار داده ایم اما متاسـفانه اقدام موثـري انجام 

است. نشده 
رئیـس شـوراي اسـالمي شـهر مبارکـه بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیـران شـهري 
تمامـي تـالش خـود را بـراي خدمت رسـاني بـه مـردم بـه کار خواهنـد گرفت، 
یـادآور شـد: الزم اسـت در سـریع ترین زمان ممکن این مشـکل بـزرگ از پیش 
پاي شـهرداري ها برداشـته شـود تا آنهـا بتوانند بـه وظایف ذاتي خـود که همانا 

خدمت رسـاني بـه مـردم اسـت، گام بردارند.

خطري بزرگ شهرداري هاي شهرستان مبارکه را تهديد مي کند
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فرزنـد سـید حمـزه موسـوی از اصنـاف و کسـبه هـای قدیمـی 
مبارکـه در سـال ۱3۴7 به دنیـا آمد . به قول آشـنایانش از بچگی 
صبـور ، حوصلـه دار و خنـدان اسـت . او که اکنون دارای دو پسـر 
و فـوق لیسـانس مدیریـت می باشـد  و از سـال ۱3۶0 بـه عنوان 
بسـیجی فعـال در پایـگاه هـای بسـیج بـه ویـژه پایـگاه و کانون 
فرهنگی مسـجد شـهید بهشـتی فعالیت نمـوده اسـت . از جوانی 
بـه حرفـه تئاتـر عالقـه منـد  و اجراهایش هنـوز در یـاد و حافظه 
دهـه اولـی هـا و دومـی هـای انقـالب مانـده اسـت . از ایـن رو 
سـالیانی مسـئول انجمـن نمایـش و اکنون هم مسـئول شـورای 
نظـارت بـر نمایش شهرسـتان اسـت . ایشـان به مدت ۱3 سـال 

مسـئول امـور اداری و فرهنگـی اصناف بوده و بـا انتخاب مردم به 
عضویت دور دوم شـورای اسـالمی شـهر مبارکه در آمد و سـپس 
در پسـت های معاونـت شـهرداری مبارکـه ، عضـو هیئـت مدیره 
سـازمان اتوبوسـرانی ، مدیـر روابـط عمومـی ، مدیر آتش نشـانی 
، عضـو کمیتـه هـای تملـک و فنی خدمت رسـانی کرده اسـت . 
حـدوداً ۱۵ سـال پیـش رئیـس هیئت فوتبال شهرسـتان شـد که 

ایـن مسـئولیت ده سـال ادامه داشـت . 
در چهارمین دوره انتخابات شـوراهای اسـالمی ، مجدداً توانسـت 
اعتمـاد مـردم مبارکـه را بـه خـود جلب نمـوده و چند سـال نائب 

رئیـس و مدتـی هم رئیس کمیسـیون فرهنگی شـورا شـود . 

ایشـان در کارنامـه افتخـارات خـود عضویـت در اولیـن شـورای 
حـل اختـالف شهرسـتان مبارکـه ، مدیریـت فرهنگسـرای غدیر 
شـهرداری ، عضویـت در هیئـت امنای حسـینیه مبارکه ، مشـاور 

فرهنگـی امـام جمعـه در اتـاق فکـر را نیـز دارد . 
بـا خبر شـدیم شـهردار جدید شـهر کرکونـد برنامـه کاری خود را 

چنین عنـوان نموده اسـت : 
۱ - قانون مندی و قانون گرایی 

2- تبعیـت محـض از والیـت مطلقـه فقیـه بـدون هیـچ گرایش 
سی  سیا

3 - خدمت بدون منت به مردم با تمام توان 

آرزو داریـم سـید رسـول موسـوی بـه عنـوان اولین نیـروی بومی 
) پـس از انقـالب ( در جایـگاه شـهرداربتواند شـهرداری کرکونـد 
را بـه عنـوان یـک شـهرداری شـهروند محـور نمونـه در بیـن 
شـهرهای اسـتان مطـرح نمایـد و بـا تـالش و فعالیـت  راه را 
بـرای بقیـه نیروهـای بومی در پسـت هـای مدیریتی باز کـرده  و 
توجـه مسـئولین را به اسـتفاده از جوانان نخبه و فعال شهرسـتان 

معطـوف نماید .
موفقیـت  آرزوی  ایشـان  بـرای  عاشـورائیان  سـردبیری  هیئـت 

. می نماینـد 

رئیـس شـوراي اسـالمي شـهر مبارکـه از اضافـه شـدن ایمان 
هیرمـن پـور بـه شـورا بـراي تکمیل ترکیب شـوراي اسـالمي 

شـهر خبر داد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـري مبارکـه نیـوز ، خلیـل طاهـري بـا 
اشـاره به انتخاب سـید رسـول موسوي، عضو شـوراي اسالمي 
شـهر مبارکـه به عنـوان شـهردار شـهر کرکوند، گفـت: پس از 
اینکـه مهنـدس موسـوي به عنـوان شـهردار کرکونـد انتخاب 
شـد، ترکیب 9 نفره شـوراي اسالمي شهر دسـتخوش تغییراتي 
شـد کـه بـر اسـاس آن، ایمـان هیرمـن پـور بـه عنـوان عضو 

علي البـدل بـه ترکیـب شـورا اضافه شـد.
وي بـا بیـان اینکه مراسـم تحلیـف و اداي سـوگند عضو جدید 
شـوراي اسـالمي شـهر در جلسـه علني این شـورا و بـا حضور 
فرمانـدار شهرسـتان برگـزار شـد، تصریـح کـرد: فرمانـدار در 
ایـن جلسـه از فعالیـت مدیـران شـهري مبارکـه تجلیـل کرد و 

تعامـالت موجـود میان مدیران را گامي بزرگ در خدمت رسـاني 
به مـردم و شـهروندان عنـوان کرد.

سـخنگوي شـوراي اسـالمي شـهر مبارکه در بخش دیگري از 
صحبت هـاي خـود با اشـاره بـه مسـاعدت هاي فرمانـدار براي 
بهبـود خدمت رسـاني به مردم شـریف شـهر مبارکـه، ادامه داد: 
یکـي از مهمتریـن مباحثـي که در این جلسـه مـورد تاکید قرار 
گرفت، سـاخت فروشـگاه بـزرگ و بـازار روز کوثـر مبارکه بود 
کـه بـر اسـاس برنامه ریزي هـا قـرار اسـت شـهرداري در یکي 
از بهتریـن مناطـق شـهر زمیني را براي سـاخت این فروشـگاه 
اختصـاص دهـد و عملیـات سـاخت ایـن مجموعـه نیـز آغـاز 

شود.
وي همچنیـن بـا بیـان اینکـه به تازگـي و بـا برنامه ریزي هاي 
انجـام شـده توسـط مدیـران عالـي مبارکـه، شـوراي ترافیک 
شهرسـتان نیـز تشـکیل شـده اسـت، یـادآور شـد: یکـي از 

مباحثـي که مـورد تاکیـد قـرار دارد، عضویت یکـي از اعضاي 
شـوراي اسـالمي شـهر مبارکـه در شـوراي ترافیـک اسـت تا 
مشـکالت موجـود در حـوزه ترافیکـي شـهر نیز برطرف شـود.

به گفته طاهري، اعضاي شـوراي اسـالمي شـهر و شـهرداري 
روشـنایي  مشـکالت  رفـع  بـراي  تـا  خواسـتند  فرمانـدار  از 
خیابان هـا و معابـر شـهر بـه ویژه در محلـه صفاییه و سـجادیه 
تمهیـدات الزم اندیشـیده شـود تـا مـردم از آسـایش و رفـاه 

بیشـتري برخـوردار شـوند.
وي همچنیـن بـا اشـاره بـه خواسـته هایي که از سـوي مدیران 
شـهري مبارکـه از فرمانـدار شهرسـتان مطـرح شـد نیـز گفت: 
مهنـدس شـرفا، شـهردار مبارکـه در ایـن جلسـه از فرمانـدار 
درخواسـت کـرد کـه در جلسـه اي بـا حضـور مدیـرکل راه و 
شهرسـازي اسـتان اصفهان، نسـبت بـه تعیین تکلیـف معوض 

زمیـن کنارگـذر غـرب اقدامـات الزم انجام شـود.

سـخنگوي شـوراي اسـالمي شـهر مبارکه، دومین درخواسـت 
شـهردار از فرمانـدار را واریز بخشـي از اعتبار متـروي مبارکه به 
حسـاب شـهرداري عنوان کرد و گفت: بر اسـاس قول فرماندار 
بـه مدیـران شـهري، ایـن موضوع بـا معـاون عمراني اسـتاندار 
اصفهـان در میـان گذاشـته خواهد شـد تـا گام هاي اساسـي در 

زمینه رفع آن برداشـته شـود.
در پایـان آقـاي ایمـان هیرمـن پـور بـه عنـوان عضـو جدید 
شـوراي اسـالمي شـهر مبارکه خود را فردي صادق و شـفاف 
معرفـي نمـود کـه در راسـتاي عمل بـه منویات مقـام معظم 
رهبـري و توجـه به قانون و مقررات شـهرداري اقـدام خواهد 

کرد.
بـه گفتـه طاهـري، بـا تغییـر و تحـول ایجـاد شـده در ترکیب 
اعضاي شـوراي اسـالمي شـهر، این نهاد نظارتـي، فعالیت هاي 

خـود را با انسـجام بیشـتري انجام خواهـد داد.

سيد رسول موسوی شهردار شد ...

تسهیل خدمت گزاري مديران شهري به مردم مبارکه

عضو جدید
شورای اسالمی شهر مبارکه 

با انتخاب سید رسول موسوي، عضو شوراي اسالمي شهر مبارکه 
به عنوان شهردار شهر کرکوند ترکیب 9 نفره شوراي اسالمي 
شهرمبارکه دستخوش تغییراتي شــد که بر اساس آن، ایمان 

هیرمن پور به ترکیب شورا اضافه شد.

مراسم تحلیف و اداي سوگند عضو جدید شوراي اسالمي شهر 
در جلسه علني این شورا برگزار گردید .

ایمان هیرمن پور ، عضو جدید شوراي اسالمي شهر مبارکه در 
سال ۱3۶۱ متولد گردید . پدر ایشان از کسبه و کشاورزان محترم 
شهرســتان مبارکه می باشــد . او دارای مدرک فوق لیسانس 
مدیریت بازرگانی بوده و در سال ۱387 پس از سال ها تالش و 

جدیت به درجه معلم پروازی نائل و وکاپیتان شد . 
او در کارنامه خود بیش از ۱۵00 ســاعت آموزشــی پرواز دارد . 
ایشان خود را فردي ُرک ، صریح ،  صادق و شفاف معرفي نموده 
که در راســتاي عمل به منویات مقام معظم رهبري و توجه به 

قانون و مقررات شهرداري اقدام خواهد کرد.
وی جوان ترین عضو شورا است و عنوان نمود : ان شاءا... بتوانم با 
تسهیل کار مردم و پیشرفت متوازن شهر به همشهریانم خدمت 

نمایم. که خیر و برکت در خدمت به مردم است . 

برگزاری باشكوه مراسم نمادین 
واقعه غدیرخم در مباركه

سرگرد محسن عزیزخاني با اشــاره به اینکه اجراي نمادین 
واقعــه غدیر خم که با محوریت ســپاه ناحیــه مبارکه و با 
همکاري دســتگاه هاي مختلف برگزار شد، استقبال بي نظیر 
و شایسته مردم را به دنبال داشت، گفت: این مراسم نمادین 
روز جمعه، دهم مهرماه و روز عید سعید غدیرخم برگزار شد و 
روایتي باشکوه از واقعه غدیر را براي مردم به نمایش گذاشت.

جانشــین ناحیه مقاومت بسیج شهرســتان مبارکه با تاکید 
بر اینکه براي برگزاري این مراســم نمادین، هماهنگي ها و 
برنامه ریزي هاي بسیار وسیعي برگزار شده بود، افزود: جلسات 
هماهنگي و برنامه ریزي این مراســم که یکي از برنامه هاي 
ابالغي ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان به سپاه 
شهرســتان به شمار مي رفت، از شــهریورماه و با دعوت از 

نهادهاي ذي ربط و مسئول شهرستان آغاز شده بود.
وی با اشاره به اینکه ایده اصلي اجراي این برنامه از نمونه هاي 
استاني و کشوري در سطح کوچک تر گرفته شده بود، تصریح 
کرد: ســپاه ناحیه مبارکه به عنوان برگزار کننده اصلي این 
مراسم نمادین، پس از حضور در برنامه توجیهي کشوري که 
در شهرســتان آران و بیدگل برگزار شد، انگیزه بسیار باالیي 

براي هر باشکوه تر برگزار شدن این مراسم پیدا کرد.
وي ادامه داد: پس از این جلسه توجیهي، از گروه اجرا کننده 
این مراسم دعوت کردیم براي اجراي برنامه به مبارکه بیایند 
که بر همین اســاس موفق شــدیم برنامه ریزي هاي اجراي 

مراسم نمادین واقعه غدیر خم را تکمیل کنیم.

سرگرد عزیزخاني با تاکید بر اینکه برنامه ریزي هاي جامعي 
نیز براي حضور پرشــکوه مردم در این مراسم انجام گرفت، 
گفت: با تالش پرسنل سپاه و جمعي از بسیجیان شهرستان و 
با همکاري دستگاه هاي مختلف، با تلفیق اجراي این مراسم 
در برنامــه پیاده روي خانوادگي، محله صفاییه براي برگزاري 

مراسم آماده شد.
وي با اشاره به اینکه به منظور پذیرایي از شرکت کنندگان، 
آش هاي محلي تهیه و پخته شــده بود، افزود: این مراســم 
باشــکوه با حضور بیش از ســه هزار نفر از مردم والیتمدار 
شهرســتان و با صرفه جویي هاي ویژه در هزینه به بهترین 

شکل ممکن برگزار شد.
وي در پایــان تاکیــد کرد: واحد فرهنگــي اجتماعي ناحیه 
مقاومت بســیج شهرســتان مبارکه آماده دریافت نظرات و 
پیشنهادات شهروندان عزیز در اجراي هرچه بهتر این برنامه 

در سال هاي آینده است.

برنامه ام قانون مندی  ، تبعیت محض از واليت مطلقه فقیه بدون هیچ گرايش سیاسی و خدمت بدون منت به مردم است

در مراسم تحلیف عضو جديد شوراي اسالمي شهر مبارکه عنوان شد



تولد
در سـال ۱28۱ ش، در خمینـی شـهر اصفهان 
کودکـی متولد شـد کـه عطـاءاهلّل نـام گرفت. 
پـدرش مرحوم میرزا اسـداهلّل از عالمـان دین و 
مـردی زاهد بـود که زندگی سـاده ای داشـت. 
مـادرش بانـو »نجمـه« فرزنـد مرحـوم سـید 
محمـد تقـی میردامـادی، زنی با ایمـان و پاک 
دامـن بـود. نیاکان آیـت اهلّل اشـرفی اصفهانی، 
اغلـب از عالمـان دیـن بودنـد و نسـب وی، به 
علمـای صدر اسـالم مـی رسـید. در ایـن باره 
خـود شـهید چنیـن گفته اسـت: »نسـب بنده 
منتهـی می شـود بـه یکـی از علمـای »جبل 
عامـل« که ایـن ها در صـدر اسـالم، از برکت 
حضرت ابوذر، اسـالم اختیـار کردند و بعد آمدند 
در سـده )خمینـی شـهر فعلـی( و تـا آن جا که 
در نظـرم هسـت، اجـداد پـدری ما، همیشـه از 

علمـای معـروف محـل بودند«.
عشق به حضرت معصومه علیهاالسالم

ویژگـی هـا و روحیـات معنوی شـهید اشـرفی 
بـه گونـه ای بـود کـه نظـر هـر انسـان حـق 
بینـی را بـه خـود جلـب مـی کـرد. ایشـان در 
مـدت اقامتشـان در قـم، معمـواًل یک سـاعت 
قبـل از اذان صبـح بـه حرم حضـرت معصومه 
علیهاالسـالم مـی رفتنـد و بـه راز و نیـاز مـی 
پرداختنـد. حضـرت آیـت اهلّل مرعشـی رحمـه 
اهلل در ایـن بـاره مـی فرمود:»همیشـه قبـل از 
اذان صبـح کـه بـه حـرم حضـرت معصومـه 
علیهاالسـالم مشـرف مـی شـدم یا اولیـن نفر 

مـن بـودم یـا حاجی آقـای اشـرفی«.
انس با زیارت عاشور

شـهید اشـرفی عشـق و عالقه عجیبی به امام 
حسـین علیه السـالم داشـت. خوانـدن زیارت 
عاشـورا و دل دادگـی وی به امام حسـین علیه 
السـالم بـه گونـه ای بـود کـه فرزندشـان می 
گویـد: هیـچ گاه زیارت عاشـورای او قطع نمی 
شـد و دیگـران را نیـز بـه ایـن عمل سـفارش 

مـی کرد. چند بار از زبان خودشـان شـنیدم که 
فرمودنـد: »مـن از وقتی که مکلف شـدم، تا به 
حـال یـک روز هـم خواندن زیـارت عاشـورا را 

ترک نکـردم«.
معرفی امام )ره( به عنوان مرجع تقلید

چهارمیـن شـهید محـراب آیـت اهلّل اشـرفی 
اصفهانـی، پـس از رحلـت آیـت اهلّل بروجردی، 
اهالـی غـرب کشـور را به تقلیـد از امام خمینی 
آن  از  ایشـان  کردنـد.  تشـویق  اهلل  رحمهـم 
ایـام چنیـن یـاد مـی کننـد: »ایـن جانـب بـر 
حسـب تشـخیص خـود و تفّحصی هـم که از 
شـخصیت های بـزرگ علمی نجف اشـرف و 
حـوزه علمیه قم نمـودم، حضـرت امام خمینی 
رحمهـم اهلل را شایسـته بـرای مقـام مقـدس 
مرجعیـت معرفـی نمـودم و عامـه مـردم را در 
امر تقلید به سـوی ایشـان سـوق دادم که این 
موضـوع، با مخالفت و کارشـکنی بعضی ها رو 
بـه رو شـد و همچنین تهدید سـاواک به تبعید 

بنـده را در پی داشـت«.
در سنگر نماز جمعه

نقـش نمـاز جمعـه در حفـظ اسـالم و اتحـاد 
مسـلمانان، انـکار ناشـدنی اسـت. بـا پیـروزی 
انقـالب اسـالمی، نمـاز جمعـه اهمیـت بیش 
تـری یافـت و تبدیـل بـه سـنگر انقـالب و 
مبـارزه شـد، بـه طوری که دشـمنان اسـالم و 
منافقـاْن به شـدت از نماز جمعه می ترسـیدند 
و تیـغ کینه و عـداوت بـه روی ائمه جمعه می 
کشـیدند. در اوایـل پیـروزی انقـالب، علمـای 
کرمانشـاه بـا نوشـتن طومـاری، از رهبـر کبیر 
انقـالب، امام خمینی رحمهم اهلل خواسـتند که 
آیـت اهلّل اشـرفی را بـه امامت جمعه آن شـهر 
تعییـن کننـد. امـام نیز با شـناختی که از سـال 
ها قبل از شـهید اشـرفی داشـتند، خواسته آنان 
را اجابـت کرده و با صدور حکمی، ایشـان را به 

امامـت جمعه کرمانشـاه منصـوب کردند.
یاور و مرید امام

شـهید اشـرفی اصفهانـی، عالقـه فراوانـی به 
امـام رحمهـم اهلل داشـتند و همواره به ایشـان 
عشـق می ورزید. قبـل از انقـالب و در جریان 
دسـتگیری و تبعید امام خمینـی رحمهم اهلل به 
نجـف اشـرف، مرتـب با معظـم لـه در تماس 
بودنـد و وجوهات شـرعی را به محضر ایشـان 
ارسـال مـی کردنـد. ایشـان با تمام مشـکالت 
امنیتـی که رژیم طاغوت بـرای برقراری ارتباط 
بـا امـام پدیـد آورده بـود، با واسـطه با امـام در 
بـه  را  بودنـد و موضوعـات مختلـف  ارتبـاط 
محضر امام می رسـاندند و کسـب تکلیف می 
کردنـد. امـام نیـز از اوایـل آشـنایی، به ایشـان 
عنایـت و توجـه ویژه داشـتندو در سـال ۱38۴ 
ق، اجـازه نامـه ای مبنـی بـر تصرف آیـت اهلّل 
اشـرفی در برخـی امور، مانند نظـارت بر اجرای 
حـدود الهـی و وجـوه شـرعی برای او نوشـتند 
و همیشـه در مکاتبـات خویـش، بـا احتـرام و 
عظمـت از ایشـان نـام مـی بردنـد. در دوران 
انقـالب اسـالمی، آیـت اهلّل اشـرفی اصفهانی، 
بـه عنوان یـار و یاور امام، محور مبـارزات مردم 
کرمانشـاه بـود و رهبـری امام را همـواره تبلیغ 
و تأییـد مـی کرد و صمیمانه به ایشـان عشـق 

مـی ورزید.
در رکاب والیت

شـهید اشـرفی که خود از عالمـان بزرگ عصر 
خویش به شـمار مـی آمـد و از موقعیت علمی 
باالیـی نیـز برخـوردار بـود، اطاعـت از امـام و 
حمایت از والیت فقیـه را بر همه واجب و الزم 
می دانسـت. وی در طـول مدت تبعید حضرت 
امـام رحمهـم اهلل هیـچ گاه از حمایـت ایشـان 
دسـت برنداشـت و پیوسـته بـا امـام خمینـی 
رحمهـم اهلل در تماس بودند. ایشـان می گفت: 
»امـروز اطاعـت از امام، حتی بـر فقها هم الزم 
اسـت و از حکـم امـام، فقهـا هـم نمـی توانند 
تخلـف کننـد«. و بارهـا مـی فرمود:»تقویـت 
امـام، تضعیـف کفـر و تضعیـف امـام، تقویـت 

کفـر اسـت.« شـهید اشـرفی در توصیـه خـود 
بـه ملت ایـران و مسـئوالن کشـور، اطاعت از 
والیـت فقیـه را متذکـر شـده و مـی فرمودند: 
»بایـد همه گوش به فرمـان امام)والیت فقیه( 
باشـند. امـام هم کـه از خـودش چیزی نـدارد؛ 
فرمایـش امـام، فرمایـش خـدا و پیغمبر صلی 

اهلل علیـه و آله اسـت«.
شهادت، برترین معراج عشق

منافقـان، وقتـی خـود را در مقابلـه بـا انقـالب 
اسـالمی و امـام امـت، عاجـز و ناتـوان یافتند، 
مصمـم بـر کشـتن یـاران انقـالب شـدند تا با 
ایـن وسـیله، امـام و انقـالب را تضعیـف کنند. 
آن کـوردالن ناکام، در ظهـر جمعه 23 مهرماه 
۱3۶۱، در سـنگر نمـاز جمعـه کرمانشـاه بـا 
منفجـر کـردن نارنجکـی، امـام جمعه هشـتاد 
سـاله و مجاهد در راه اسـالم، آیت اهلّل اشـرفی 
اصفهانی را به شـهادت رسـاندند و بدین سان، 
چهارمیـن شـهید محـراب به پیـش گاه ابدیت 
تقدیم شـد. پیکـر مطهر این اللـه خونیْن پس 
از تشـییع با شکوه مردم کرمانشـاه به اصفهان 
انتقال داده شـده و در گلسـتان شـهدای تخت 
فـوالد اصفهـان به خاک سـپرده شـد. روحش 

شـاد و یـادش همـاره جـاودان باد.
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ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

  جذاب ترین حاجی امسال !!!
بعد از حادثه تاسف بار و غمگین انگیز منا، تصاویر دردناکی از حج امسال در فضای 
مجازی منتشر می شود که چشم همگان را تر می کند؛ اما در بین تصاویر دلخراش 
و دردناک، تصویر کودکی که لقب »جذاب ترین حاجی امسال« را به خود اختصاص 

داده است و در گروه های مجازی دست به دست می شود.

  چهار نصیحت همیشگی 
حضرت آیت اله العظمی فاضل)حفظه ا...( را 

فراموش نکنید

 مالئکه قبض روح رفتند )کرامتی از مرحوم 
حجت االسالم سید عبداهلل فاطمی(

جناب آقای صفوی می فرمودند که یک روز آقای فاطمی )رضوان اهلل 
علیه( برایم نقل می کردند که:

جوانی کمونیست نزد من آمد و گفت:
پدرم در حال احتضار است ،مردم می گویند از شما کارهایی  بر می آید 

،اگر پدر من برگشت من مسلمان می شوم.
با آن جوان به سمت منزلش رفتیم ،وقتی که پشت درب رسیدیم،دیدم 

مالئکه قبض روح داخل خانه آمده اند.
به درگاه الهی عرض کردم:خدایا من دلم می خواهد این جوان مسلمان 

شود،طول عمر پدر او را طوالنی کن.
دیدم که مالئکه قبض روح رفتند،بعد داخل خانه شدم.دیدیم پدرش را 
رو به قبله کرده بودند،دست او را گرفتم و یک سوره حمد  خواندم،یک 
دفعه بلند شد و شروع کرد به بوسیدن من و دور من می چرخید،می 
گفت:مالئکه قبــض روح آمده بودند ،من دیدم ایــن آقا)حاج آقای 
فاطمی(پشت درب دعا کرد و مالئکه رفتند.آن جوان مسلمان شد و در 

حال حاضر کارمند یکی از بیمارستان های اصفهان می باشد.

 همان یک نگاه تند،کار خود را کرد! 

یکی از شاگردان مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدجواد 
انصاری همدانی)رضوان اهلل علیه( بخاطر غلبه غریزه نفسانی در مضیقه 
بود و نگاه به نامحرم برای او دغدغه خاطر شده بود.روزی تصمیم می 
گیرد تا خدمت آن عارف بزرگ برود و موضوع را با ایشــان در میان 
بگذارد ولی شرم و حیا باعث می شود که مطلب را عنوان نکند و لذا 
حرفی نمی زند و صبر می کند تا ببیند که آیا ایشان  متوجه خواسته 

او می شوند یا خبر؟
مجلس یا درس تمام می شود،ولی مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی 
انصاری )رضوان اهلل علیه(اشاره ای به این مطلب نمیکنند،اما زمانی که 
آن ولی الهی خواستند از درب اطاق خارج شوند ،نگاه تندی به شاگرد 

خود نموده و رد می شوند..
آن شاگرد می گوید:همان یک نگاه تند،کار خود را کرد و من تاکنون از 

نگاه نامحرم اجتناب کرده ام!!

 بهره مندی از برکات مادی و معنوی 
مرحــوم حضــرت آیــت 
عالمــه  العظمــی  اهلل 

سیبویه)رحمت اهلل علیه(
می فرمودند:

مــردم اگر این چنــد کار را 
انجام دهند،هــم از برکات 
مــادی و هم معنــوی آن 

استفاده خواهند نمود:
۱.قبل و بعد از غذا شستن دست ها

2.بســم اهلل الرحمن الرحیم گفتن،اگر برای هر لقمه گفته شود بهتر 
است.

3.نمک خوردن قبل و بعد از غذا
۴.مقید شدن به اینکه با دست غذا خورده شود

۵.اهمیت دادن به میوه خصوصا میوه هر فصل در زمان خودش

  به ریشش چه کار داری؟
از قول یکی از شاگردان شیخ نقل 

شده که:
شبی وارد جلسه شدم،قدری دیر 
شده بود و شیخ مشغول مناجات 
بود.چشــمم که به افراد جلسه 
افتاد،یکی را دیدم که ریشــش 
را تراشیده است .در دلم ناراحت 
شدم و پیش خودم اعتراض کردم 

که چرا این شخص ریشــش را تراشیده است؟ جناب شیخ رجبعلی 
خیاط)رضوان اهلل علیه( که رو به قبله و پشت به من بود،ناگهان دعا را 

متوقف کرد و فرمود:
به ریشش چه کار داری؟ببین اعمالش چطور است،شاید یک حسنی 

داشته باشد که تو نداری ؛ 
این را فرمودند و مجددا مشغول دعا شدند.

جرعه ای از نور
اسـالم دینی است که نه تنها با نشـاط و شادابی 
مخالف نیسـت، بلکه انسـان های عبوس، ترش 
رو، بـی حـال، بـی تحـرک و منـزوی را مذمـت 
نموده اسـت. و بر شـادی مشـروع، فعالیـت، کار 
و تـالش، رفـت و آمد کـردن در جامعـه به ویژه 
در محیـط خانـواده با چهـره باز و شـاداب جامعه 
تاکیـد زیاد کرده اسـت. اگر رقـص را حرام اعالم 
نمـوده، بـه خاطر مفاسـدی اسـت کـه رقص و 
پایکوبـی دارد، و اال همیـن رقـص را در مواردی 
که مفسـده و منشا آلودگی نیسـت جایز دانسته، 
همانطـوری کـه مراجـع بزرگـوار تقلیـد رقـص 
دختـری بـرای نامـزدش )بعـد از عقـد( و یا زنی 
بـرای شـوهرش را جایـز می داننـد. امـا رقـص 
زن در جمـع زنـان و یـا در مجالسـی کـه زن و 
مـرد مخلوط اسـت، گناه و حـرام می باشـد. زیرا 
همین مجالس باعث بسـیاری از روابط نامشروع 
می گـردد. بـه خاطر آنکـه وقتی دختـر و زنی در 
جمـع زنـان و مردان رقصید، هیچ مردی نیسـت 
کـه تحریـک نشـود و در دلـش آرزوی ارتباط با 
آن زن را نداشـته باشـد، اگـر چـه آن زن دارای 
شوهر باشـد. چنانچه زمینه ارتباط بعضی از زنان 
شـوهر دار بـا مـردان نامحـرم از همین مجالس 

شـروع شـده اسـت.و اگر رقـص زن در مجالس 
مخصـوص زنان باشـد باز منشـا گنـاه و آلودگی 

اسـت، به خاطـر اینکه:
اوال: یک کار لغو و بیهوده ای است.

ثانیـا: گاهی از اوقـات زنانی کـه در این مجالس 
هسـتند، کـم و کیف جلسـه و چگونگـی رقص 

زنـان را برای شوهرانشـان تعریـف می کنند.
ثالثـا: بـا توجـه بـه ایـن کـه بچه هـای کوچک 
ایـن  در  بزرگترهـا  و  مـادران  معمـوال همـراه 
مجالـس هسـتند و بـا دقت و کنجـکاوی کارها 
را زیر نظر دارند، رقصیدن بزرگترها و یا شـرکت 
در این گونه جلسـات باعث یادگیری کودکان، و 
انتقال این گناه از نسـلی به نسـل بعـد می گردد.

و  جدیـد  دسـتگاه های  بـه  توجـه  بـا  رابعـا: 
پیشـرفته در فیلـم بـرداری از مجالـس جشـن 
و تکثیـر و پخـش آن، چـه بسـا امـکان دارد، 
رقصیـدن زن در ایـن جلسـات بـه بیـرون از 
محیـط خانـواده بـرود و به دسـت انسـان های 
ناباب بیفتد، و از آن سـوء اسـتفاده هایی بکنند، 
و بـه دنبـال آن سـبب ریختـن آبـروی زنـان 
گـردد، و یا باعث متالشـی شـدن کانـون گرم 
خانوادگـی شـود. چنانچـه بارها در کشـور این 

اتفاقـات رخ داده اسـت .
موسـیقی  : در قـرآن کریم حدود یـازده آیه وجود 
دارد کـه شـان نـزول آنها موسـیقی و غنا اسـت 
و حـدود دویسـت حدیـث از ائمه اطهـار )علیهم 
السـالم( در مورد موسـیقی و عواقب و ضررهای 

آن در کتـب حدیثی موجود اسـت .
مراجـع  نظـر  و  روایـات  و  آیـات  بـه  اکنـون 
دربـاره موسـیقی توجـه نماییـد: قـرآن کریـم 
می فرماید:برخی مردم سـخنان بیهوده خریداری 
می کننـد تا مـردم را از روی جهل و نادانـی از راه 

خداونـد گمـراه سـازند .
امـام صـادق )علیـه السـالم( فرمـود: مجلـس 
خوانندگی و موسیقی مجلسـی است که خداوند 
بـه اهل آن نمی نگـرد )آنها را مـورد لطفش قرار 
نمی دهـد( و ایـن همان چیزی اسـت که خداوند 
می فرمایـد: برخـی از مـردم سـخنان بیهـوده 
خریـداری می کننـد تـا از روی جهـل از راه خـدا 

گمراه سـازند.
رسـول خدا )صلی الـه علیه و آله وسـلم( فرمود: 

ابلیـس اولین کسـی بود که مرتکب غنا شـد .
امـام صـادق )علیه السـالم( فرمود: خانـه ای که 
در آن غنـا باشـد، از مـرگ و مصیبـت دردنـاک 

ایمـن نیسـت و دعـا در آن بـه اجابت نمی رسـد 
و فرشـتگان وارد آن نمی شـوند .

در حدیـث آمـده: از غنـا و موسـیقی دوری کنید 
زیـرا موسـیقی حیـاء را از بیـن می بـرد و سـبب 
زیـاد شـدن غریزه جنسـی می شـود. مردانگی را 
نابـود می سـازد، و هـر کاری که شـراب می کند 
موسـیقی هـم انجـام می دهـد. و اگـر مبتـال به 
موسـیقی شـدید از زنـان بپرهیزیـد بـرای آنکه 

موسـیقی و غنـا انسـان را بـه زنا می کشـاند .
فتاوی  : خرید و فروش آالت موسـیقی لهو مثل 
)تـار و سـاز تنبک دایـره، فلوت( حتی سـازهای 

کوچک حرام اسـت .

نیکی به مادر مقدم است یا پدر؟
در بعضی از روایات و شـاید از پیغمبر اکرم)ص( 
هـم وارد اسـت کـه: احسـان بـه مادر مقـدم بر 

پدر اسـت.
آیـا گردانیـدن تسـبیح در دسـت ایرادی 
دارد؟چون ما گاهی تسـبیح را در دسـتمان 

می چرخانیـم؟
در زمـان اسـارت اهـل بیـت سیدالشـهدا )ع( 
یزیـد دید در دسـت امام سـجاد)ع( تسـبیحی 
اسـت کـه حضـرت آن را مـی چرخاند،لـذا به 
امـام )ع( اعتـراض کـرد کـه چـرا کار بیهـوده 

انجـام مـی دهی؟
امـام سـجاد)ع( فرمـود: از پـدرم شـنیدم کـه: 
رسـول خـدا)ص( هر صبح و شـام مـی فرمود: 
خداوندا،صبح و شـام کردم در حالی که تسـبیح 
و تمجید و سـتایش و تهلیل و تکبیـر تو را می 
گویـم به تعـداد گردانیدن تسـبیحم. و سـپس 
تسـبیح خـود را مـی گرداند.هرکس ایـن کار را 
انجـام دهـد ،بـرای او اجـر تسـبیح نوشـته می 
شـود و نیز برای او مایه فرج و گشـایش اسـت.

برای عالج بی خوابی چه کنیم؟
دعایـی در کتـاب جنـات الخلـود اسـت کـه 
برای شـخصی کـه بیمـاری دارد و نمـی تواند 
در  ایـن دعـا  دانـم  اسـت.نمی  بخوابد،خـوب 
مفاتیـح هـم ذکـر شـده اسـت یـا نه.خـوردن 
مایعـات و ماسـت و خیـار بـرای زودخوابیـدن 
خـوب اسـت،البته شـاید هضـم خیار سـنگین 
باشـد،ولی آب دوغ هرچنـد یک لیوان در شـب 
خـورده شـود برای خواب مفید اسـت.هم چنین 

بـرای عـالج بـی خوابی خوب اسـت بـه اندازه 
نـوک چـوب کبریـت بـا پنبه،روغن بنفشـه در 

بینـی بکند.
آیـا در مورد گناه اسـتمنا روایاتـی هم وارد 

شـده است؟
دربـاره اسـتمنا در روایت آمده است:اسـتمنا و یا 
هرکار مشـابه آن که انسـان به وسـیله آن منی 
خود را بیرون بیاورد،زنا محسـوب می شود.سـه 
تن هسـتند که خداونـد در روز قیامـت با آن ها 
سـخن نمیگوید و آنان را پاکیزه نمـی گرداند و 
بـه آن هـا نظر)رحمـت( نمی کند و بـرای آنان 
عـذاب دردنـاک خواهد بود......کسـی که با خود 
ازدواج و نـکاح کنـد و عمل جنسـی انجام دهد.
بـرای طالب مبتـدی کـه تـازه وارد حوزه 
علمیه شـده انـد ،چـه توصیـه ای دارید؟

مراعـات  بایـد  تحصیـل  ابتـدای  در  آنچـه 
شـود،انجام واجبـات کمـا هـو حقـه و پرهیز از 

اسـت. محرمـات 

نظر حضرت عالی در مورد استخاره چیست؟
آنقـدر در اسـتخاره تجربـه شـده اسـت}یعنی 
حقانیت اسـتخاره به تجربه و مجـرب بودن آن 

اسـت{که اهل سـنت هـم بـه آن روی
آورده اند.از اسـتخاره }داسـتان هـا و حکایات{

عجائـب و غرائبی شـنیده و دیـده ایم.......اصل 
اسـتخاره به اطمینان و یقین فرد بسـتگی دارد.

اسـتخاره یکی از کرامت های شیعه و از امارات 
حقاینت تشـیع است .اسـتخاره به معنای طلب 
تعییـن خیر و شـر ،رابطه تکوینی بیـن خالق و 

است. مخلوق 
جنابعالی به کسـی که بخواهـد از جهت معنوی 

به جایی برسـد چه توصیـه ای دارید؟
اول وقـت  را  نمـاز  باشـد  مقیـد  اگـر کسـی 
بخواند،بـه جایـی که باید برسـد خواهد رسـید.

بی اعتنایی به حجاب چه حکمی دارد؟
بـی اعتنایـی بـه حجـاب گناه اسـت و داشـتن 

حجـاب واجب اسـت.

حضـرت امـام خامنـه ای درباره ترمیم دسـت 
مجروح شـان و نقشـی که فرزند ایشـان در به 
دسـت آوردن توانایی از دست رفته، انجام داده 
اسـت، می فرماینـد: دسـت مـن، آن اولـی که 
فلـج شـد، به خاطر حادثـه ترور، تـا مدتی این 
دسـت، اصـاًل حرکت نمی کـرد و ورم داشـت. 
بعـد به تدریـج دیـدم کـه یک کمـی از شـانه 
حرکـت می کنـد. دکتر به من گفـت وقتی راه 
مـی روم، دسـت هایم را به طـور طبیعی حرکت 

بدهـم. من همیـن کار را کـردم، دامنه حرکت 
بیشـتر شـد. بعد یواش یـواش دیـدم می توانم 

دسـتم را خم کنـم از آرنج.
در همـان اوقـات، خـدای متعال یـک فرزند 
دختـری بـه مـا داد کـه بـه من خیلـی انس 
دفتـر  می آمـد  مـن  سـراغ  زیـاد  داشـت. 
ریاسـت جمهـوری، مـن بغلـش می گرفتـم. 
هـم  دسـت  ایـن  بـا  دیـدم  یواش یـواش 

بگیـرم. بغلـش  می توانـم 

دکتـرم یـک روز دیـد کـه بـا ایـن دسـت 
بغلـش گرفتـه ام، خیلـی تشـویق گـرد. گفت 
ایـن بچه دسـت تـو را خـوب می کنـد! وقتی 
از روی محبـت ایـن بچـه را بغـل می گیـری، 
همین باعث می شـود سـنگینی اش را تحمل 
کنـی؛ همین طـور هـم شـد. بغـل می گرفتم، 
مـی آوردم و می بـردم. بعـد یواش یـواش ایـن 
دسـت قـوت پیـدا کـرد. اآلن هم انگشـت ها 
از مچ به پایین، دسـت نیسـت، صورت دسـت 

اسـت؛ چـون هیـچ کاری بـرای مـا، تقریبـاً! 
انجـام نمی دهـد. بعضـی از کارهـا را فقـط 

می کنـد، ولـی دسـت، دسـت اسـت دیگـر.

چرا رقصیدن حرام است؟

چند پرسش از ما و پاسخ از مرحوم عالمه آیت اهلل العظمی بهجت)ره(

دختر رهبر انقالب چگونه به ترمیم دست ایشان کمک کرد؟
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 طرف گفت در رســتوران نشسته بودم، همین که غذا را آوردند چشمم به یک 
پدر و پســر فقیر افتاد که داشتند از پشت شیشه با حسرت به غذای من نگاه می 
کردند. از شدت ناراحتی مجبور شدم غذا را نیمه تمام رها کنم و از رستوران بزنم 
بیرون. بعدا رفتند نگاه کردند دیدند از ســاالدش یک گوجه باقی مانده بود و یک 
ته شیشه نوشابه . مدیون هستید اگر فکر کنید ربطی به سفر نیمه تمام روحانی به 

نیویورک داشت !  امیرحسین ثابتی
 جناب مهندس ســید رسول موسوی0 باســالم وتبریک0 خیلی خرسندیم از 
اینکه بیاری خداوند متعال وتوجه ویژه آقا امام زمان )ع( توانستید ازتمامی سنگ 
اندازیهای دروغین و ناروا و خصومتهای بیجا بحمداله سربلند به قله خدمتگزاری 
مردم شــریف وقدردان شهرکرکوند دست یافته تاچون گذشته خدمات صادقانه و 
مخلصانه که دروجود ، توان واندیشــه ی این ذریه زهرای اطهر)ع( نهفته اســت 

برهمگان روشن گردد0 به امید موفقیتهای بزرگ انشاا... در آینده ای نزدیک0 
جا داره از رییس جمهور و وزیرشون تشکر کنیم که جنازه ها توی کشورغریب 
رو زمین مونده و تکلیف 333نفرازهموطنانمون معلومم نیســت بعد اونا رفتن تو 

آمریکامذاکره کنن. دست مریزاد.... (
 ســالم:نماینده محترم مجلس وشــورای محترم شــهرلطف نمایندتبعیضی 
راکه شــهرداری اصفهان برای مسافرین تاکســی های نجات راه مبارکه توسط 
منع ســواروپیاده شدن دردروازه شــیراز)فلکه آزادی(قایل میشودبرطرف نمایند-
ضمنافکری هم برای مسافرین بین راهی کنند.باسپاس/مبارکه )عبداله ایرانپور( 

  ضمن تسلیت فاجعه منا ، گالیه دارم . اون وهابیونی که این فاجعه را درست 
کردند یکی از مقاصدشــون عزا کردن عید غدیر بود . فکر کنم مســئولین .... به 
خوبی این امر را فهمیدند و امسال عید غدیر هیچ کاری نکردند !!! هر چند برای 

فاجعه منا هم به یک بنر سه در یک دم شهرداری شهر ما بسنده کردند .
 سالم در جواب آقای نصیری ویادآوری به ایشان:دریکی ازنشریات شهربدونه 
بررســی وتحقیق فقط ازروی قرض شخصی واحساسات اعالم تکذیبیه وجوابیه 
میدهنداماوقتی توســط دوســتان تحقیق میشودبجای اطالع رســانی به مردم 
بالفاصله متن راحذف میکنندمن برای شــورای فرهنگی شهرم وخوانندگان این 
ســایت ونشریه متاسفم, ایا بایدبه شعور خوانندگان احترام گذاشت یا وقتی اشتباه 

کردیم بپذیریم.... 
سالم برای اشتراک دوهفته نامه باید چکار کرد

عاشورائیان : آدرس خود را به ایمیل سردبیر ارسال فرمائید
  باسالم خدمت عاشــوراییان ما مردم ایران ناراحت نیستیم ازدولت انگلیس ، 
عصبانی هم نیستیم ازدولت انگلیس ، ما ازدولت جنایتکارانگلیس متنفریم )نفرتی 

تاریخی وفراموش نشدنی( باتشکر
   آقای غریب آباد که میاد علیه عاشــورائیان حرف مفت میزنه یادش رفته تو 
خارج مشروب می خورد و معتاد برگشت ایران و وقتی که مردم مبارکه اول انقالب 
مرگ بر شــاه می گفتند ، ســرش را از پنجره آورده بود بیرون و در حالت مستی 

می گفت جاوید شاه !!!
  توی مجتمع فوالد چه خبره ؟؟؟ تمام بازنشســتگان بعد از ســی ســال کار 
ودرآمدهای نجومی حاال شــده اند رئیس شرکت !!! نکنه دو باره می خواهند سی 
ســال کار کنند  و یه باز دیگه اضافه بگیرند و بشوند باز باز نشسته !!! خدایی یه 
فکری به حال جوونای بیکار شهرستان بکنید . طرف گفته بود من هیچ لنجی را 
ســر کار نمی گذارم ولی متاسفانه تمام فامیل نسبی و سببی خودش را برد توی 
فوالد ســرکار . طرف نه نظام را قبول داشــت ونه با نهادهای انقالبی محل می 
گذاشــت ، حاال شــده فرمانده ....!!!! امان از وقتی که جایی بی در و پیکر باشه و 

هیچ نظارتی نداشته باشد.
  روابط عمومی ...... که جدیداً اســمش زیر هر بنرمربوط و نامربوطی هســت 
نمی دونه آذین بندی شــهر برای عید غدیر هم جزو  مسئولیت هاشه !!! یه غریبه 

در ایام غدیر وارد شهر ما می شد فکر می کرد این شهر شیعه ها نیست .
  باز هم به غیرت بچه های هیأت مذهبی که با دســت خالی و بدون پشتوانه 
چهار تا بنر و پالکارد و المپ رنگی برای عید غدیر زدند . شهرداری که المپ ها  

را انبار کرده برا روزی مبادا ... !!!

نماز اول وقت فراموش نگردد

نماز شب فراموش نگردد

نماز جمعه فراموش نگردد

دعا برای رهبر انقالب

 فراموش نگردد


