
عمار کیست ؟ کسی می داند رهبر فرزانه ی ما تحت چه 
شرایطی ندای » این عمار « سر داد ؟ چه کسانی باید خود 

را عماریون زمان بدانند...؟
این ها سواالتی است که بخش اعظمی از آن پس از تبیین 

شخصیت عمار به جواب حقیقی می رسد.اما عمار را چگونه باید 
شناخت؟

عمار جزء نخستین کسانی است که به پیامبر خدا ایمان آورد. او در 
زمانیکه پدر و مادرش تحت شکنجه های دشمنان اسالم و پیامبر 
قرار داشتند مبارزات خود را بنابر اصل تقیه پیش می برد و شاید به 
همین دلیل از کشته شدن در امان ماند. عمار در فتنه های فراگیر و 
پیاپی پس از رحلت پیامبر هیچگاه نلغزید و همیشه در کنار موالیش 
علی )ع( استوار و ثابت قدم ماند. او به همراه سلمان و مقداد و ابوذر 

از جمله افرادی بودند که جز با علی با کسی بیعت نکردند.
عمار از پیامبر )ص( نقل می کند: ای عمار! علی تو را از هدایتی رد 
نمی کند و بر امر ناگواری داللت نمی کند.اطاعت از او اطاعت از 

من و فرمانبرداری از من اطاعت از خداست...
شاید این کالم پیامبر محرکی بود که او را همیشه فرمانبردار از امام 
زمانش قرار داد. و هیچگاه قدمی از امامش دور نشد و همیشه آماده 

و جان بر کف برای احکام امام زمانش بود.
او فقط فرمانده نظامی نبود بلکه با توجه به اینکه احاطه ی کامل 
به تفسیر قرآن داشت در نبرد با مخالفان علی )ع( به روشنگری و 

تبیین حقیقت می پرداخت.
عمار ، مردی که نماد بصیرت انقالبی است مردی که نیاز امروز و 
فردای انقالب و دنیای اسالم است در روزهای غبار آلود وفتنه ها، 
مقام معظم رهبری از عمار و نقش ویژه او سخن گفتند و ندای "این 
عمار" سر دادند برای جواب دادن به ندای " این عمار" رهبر انقالب 
باید عمار را بشناسیم تا به او اقتدا کنیم برای همین بخش هایی از 

زندگی پر از مجاهدت عمار را روایت می کنیم.
ÁÁاشعریÁابوموسیÁغائلهÁخواباندنÁدرÁیاسرÁعمارÁنقش

بعد از اینکه سهم خواهان با عدالت علوی روبرو شدند یاران دیروز 
به دشمنان امروز مبدل شدند و بنای جنگ جمل را گذاشتند علی 
در تدارک جنگ با شورشی هایی برآمد که بصره را به تصرف خود 

درآورده بودند
 اما خبرهای خوبی از کوفه به گوش نمی رسید ابوموسی اشعری بر 
باالی منبر کوفه مردم را از یاری علی بر حذر داشته بود و تخم شک 
بود در چنین اوضاع غبارآلودی  پاشیده  را در دل کوفیان  تردید  و 
عمار به همراه امام حسن به کوفه می آیند و با بصیرت افزایی و 
روشنگری ، غائله ابوموسی را می خوابانند و کوفیان را برای یاری 

علی به خط می کنند.
ÁÁفسادÁباÁمبارزهÁاولÁصفÁدرÁعمار

برای  مجلل  های  خانه  مروان،ساخت  به  آفریقا  بخشیدن خمس 
مالی  فامیلی،فساد  نزدیکان،انتصابات  و  نائله  خود،،همسرش 
اطرافیان و دولتی ها بخشی از حیف و میل بیت المال توسط خلیفه 

و  ننشست  عثمان ساکت  دولت  در  فساد  دیدن  با  عمار  بود  سوم 
دست به افشاگری و مبارزه با فساد زد.

بواسطه افشاگری های عمار مردم طوماری را نوشتند و عمار این 
طومار اعتراض آمیز را برای عثمان برد ولی خلیفه دستور داد تا عمار 
را بزنند وی را آنقدر زدند تا از هوش رفت و کشان کشان از داراالماره 

بیرون انداختند.

ÁÁعلیÁرسیدنÁحکومتÁبهÁدرÁÁعمارÁنقش
بعد از کشته شدن عثمان یکی از کسانی که موجب شد تا مردم به 

علی روی آورند سخنان بصیرت افزای عمار بود .
 عایشه که از بیعت مردم با علی ناراضی بود با اینکه خود  تا دیروز 
دشمن درجه یک عثمان بود بنای آه و گریه بر عثمان را گذاشت تا 
بدین وسیله مردم را علیه علی تحریک کند عمار جزو کسانی بود 
که جواب عایشه را داد تا غبار فتنه ها را با بصیرت افزایی بین مردم 

بخواباند.
در روز بعیت با علی در تاریخ آمده است عایشه در حالی که گریه 
می کرد از خانه خارج شد و می گفت: خدا عثمان را رحمت کند.عمار 
به عایشه گفته بود دیروز مردم را علیه عثمان تحریک می کردی و 

امروز برای او گریه می کنی؟
ÁÁکندÁمیÁنصیحتÁراÁخستهÁهایÁانقالبیÁعمار

عمار مکرر افرادی را که به هردلیل از یاری ولی خدا دست برداشته 
بودند نصحیت می کرد و از آنها می خواست تا درمسیر والیت قدم 

بردارند نه گمراهی .
مغیره جزو کسانی که بود حاضر به بیعت با علی نشد عمار به مغیره 
گفته بود: مغیره پناه بر خدا، آیا پس از این که بینا شدیم، همچون 

نابینایان در خانه بنشینیم؟
به شرطی دنبال  او  را رها کنید  به عمار گفت مغیره  امیرمومنان   

آخرت است که سود و منفعت دنیایی برایش داشته باشد.
عبدالله بن عمر پسر خلیفه دوم یکی دیگر از کسانی بود که حاضر 
به بیعت با علی نشد عمار با کسب اجازه از امیرمومنان برای صحبت 

کردن با وی راهی شد او به عبدالله گفت: ابو عبد الرحمن، 
مهاجران و انصار با علی بیعت کردند. مردم کسی را برگزیده 
 اند که اگر او را بر تو برتری دهیم، تو را به خشم نمی  آورد. و 

اگر تو را بر او برتری دهیم تو را خشنود نمی کند.
عبد الله بن عمر در پاسخ گفت: ابو یقظان، پدرم انجمن شورا را 
تشکیل داد، رسول خدا )ص( هنگامی که از دنیا رحلت کرد، از آنان 
خشنود بود. در آن میان علی به خالفت از همه سزاوارتر بود. به خدا 
سوگند، دوست نمی  دارم دنیا و آنچه در آن است از آن من باشد و در 
مقابل آن دشمنی علی را چه آشکار و چه پنهان در دل داشته باشم.
عمار مذاکرات خود با پسر عمر را به سمع و نظر علی علیه السالم 

رساند علی به عمار گفت: نزد محمد بن مسلمه  رفتی؟
عمار نزد محمد رفت، محمد وقتی عمار را دید گفت: خوش آمدی 
. ابو یقظان ، اگر سخنان پیامبر )ص(  نبود با علی بیعت می  کردم.
عمار گفت: آن سخن چیست؟ محمد گفت: از رسول خدا )ص( 
جنگ  همدیگر  با  مسلمانان  دیدی  وقتی  گفت:  می   که  شنیدم 

می کنند، از آنان کناره  گیر.
عمار گفت: رسول خدا )ص( در جای دیگر نیز گفته است خون شما 
و اموال شما بر همدیگر حرام است. یا محمد! تو می  گویی با کسانی 

که تجاوز کردند مقابله نکنیم؟
محمد که پاسخی نداشت گفت: این سخنی که گفتم کفایت می 

کند. 
عمار پس از مدتی نزد سعد بن ابی وقاص رفت و با او سخن گفت، 
تا جایی که سعد سخنان زشتی بر زبان آورد، عمار نیز او را رها کرد.

علی به عمار گفت: این گروه را رها کن، عبد الله بن عمر شخصی 
ضعیف و سعد مردی حسود است، اما گناه من درباره محمد بن 

مسلمه این است که برادرش مرحب یهودی را در روز خیبر کشتم.
جناب عمار یاسر سرانجام در سن نود سالگی در جنگ صفین به 

دیدار معبودش شتافت.
تا کنون مختصری با شخصیت عمار آشنا شدیم.حال چرا عمار...؟

عمار حتی در گرماگرم نبرد جنگ نیز به تبیین حق و حقیقت می 
پرداخت. فتنه های زمانه او را لحظه ای از راه امامش دور نمی 
کرد.ایشان گاهی چندین ساعت را به مناظره با مخالفان علی می 
ایمان خلل  ایمانش  این راه خسته نمی شد ، چون  نشست و در 

ناپذیری بود.
ÁÁ؟ÁنشنیدیمÁراÁرهبرمانÁندایÁماÁمگرÁحال

در سرتاسر  ای  آزاده  انسان  ایشان گوش هر   » این عمار   « ندای 
نوازش می دهد. حال وظیفه ی ماست که  را  این کره ی خاکی 
در این عصر فتنه ها  و دودلی ها به تبیین حقیقت پرداخته و همه 

عمار باشیم .
وکالم آخر :

منشین ، باده به کام دگران خواهد شد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ...

همه عمار باشیم ...!
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دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

آوار فتنه 88 همچنان بر سر مردم
آلزایمر فتنه گران ...!!! منشینÁ،ÁبادهÁبهÁکامÁدگرانÁخواهدÁشد

همه عمار باشیم ...!

پس از گذشت  حدود 14 سال از زمان مجلس ششم ، مجلسی که اغلب آنان به 
سوء استفاده از نام اصالحات شروع به فساد های مختلف در سراسر کشور کردند 
،  به گونه ای  که رهبر فرزانه به آنها نهیب زدند که یا الفبای غیرت را از یاد برده اید و یا 
مرعوب آمریکا شد ه اید و یا در همان دوران نامه نوشیدن جام زهر را به موالیمان امام 
خامنه ای نوشتند ؛ و یا با دعوت از چهره ها  و افراد معلوم الحالی همچون جالیی ، 
شیرزاد ، آرمین ، و.... در شهرهای مختلف به سم پاشی علیه نظام و انقالب و والیت 
می پرداختند ، حال متاسفانه شاهد ثبت نام فله ای این افراد در شهرهای مختلف 
برای کاندیداتوری مجلس شورای اسالمی هستیم . یا خود آلزایمر گرفته اند و یا فکر 
می کنند مردم  مواضع و اراجیف و تحرکات آنان را فراموش کرده اند . البته شاید با دید 
رأفت اسالمی و پاره ای مالحظات  دیگر ، از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند . اما 
برای یادآوری مجدد این افراد و شناخت بهتر خوانندگان محترم یکی از این  فتنه گران 

را به نشانه مشتی از خروار خدمتتان معرفی می نماییم .  
ÁÁ!!!...ÁنیستمÁوÁنبودهÁ۸۸ÁانتخاباتÁدرÁتقلبÁبهÁمعتقدÁ:غفاریÁهادی

هادی غفاری فعال سیاسی اصالح طلب چند روز پیش در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ 
به این سوال که فتنه به عنون خط قرمز عنوان شده و با توجه به مواضعی که حضرتعالی در 
 انتخابات داشته اید، احتمال می دهید که صالحیت شما تایید شود؟ اظهار داشت: یقینا

 شورای نگهبان با کسی دعوای شخصی ندارد.
وی افزود: شورای نگهبان هر کسی را که ردصالحیت می کند دلیل و ادله خود را 
دارد و قطعا آن طرف یا نتوانسته از خود دفاع کند و یا اینکه مواضع او با نظام زاویه 

داشته است.
غفاری با بیان اینکه بنده در ایام انتخابات ۸۸ و پس از ایراد بیانات رهبر معظم انقالب 
در نمازجمعه همیشه از مواضع ایشان طرفداری کردم، گفت: من هیچ گاه نگفتم که 
در انتخابات ۸۸ تقلب شد. به تقلب در انتخابات معتقد نبوده و نیستم و فقط به 

کارهای احمدی نژاد ایراد داشتم . 
ÁÁ۸۸ÁفتنهÁدرÁغفاریÁهادیÁفعالÁحضور

پس از آنکه با مشی امام فاصله پیدا کرد و از ضد انقالب هایی همچون عزت الله 

سحابی و ابراهیم یزدی و ... حاللیت طلبید و پس از مدتی ، بنای پشت کردن به 
ارزش های اولیه انقالب و پیش گرفتن مشی ضدانقالب داشت و همجنین حاضر 
به واگذاری  کارخانه جوراب آسیا ) کارخانه ای که میر حسین فتنه گر به او داده بود ( 
به فرد دیگری نبود تا اینکه بر اثر سوء مدیریت وی و نزدیکانش ، باالخره این کارخانه 
بزرگ رو به زیان دهی نهاد و مدیران غیرمتخصص آن نیز تصمیم به پاک کردن 
صورت مسئله برای حل مشکالت گرفتند  . شاید به همین خاطر بود که سال ها 
قبل رسانه ها  نوشتند مدیران کارخانه با تضییع حقوق کارگران، فضایی بسیار مسموم 
را در آن شرکت به وجود آورده به طوری که کارگران با هجوم به هادی غفاری چنان 
مضروبش ساختند که بسیاری از استخوان های بدنش دچار شکستگی شدید شد 
و چندین ماه بستری بود! حال چند وقتی است آگهی تصفیه این شرکت بزرگ که 
روزی خرج این افراد را به نام اقدامات فرهنگی می داد، در روزنامه های کثیراالنتشار 

به چاپ می رسد. 
وی در جریان انتخابات مجلس هشتم با اشاره به سوابق مبارزاتی خود به تحقیر و 

تخریب دیگران پرداخته و می گوید:
" سوابق انقالبی که جای خود دارد. من با تکبر میگویم این ها در سوابق انقالبی 

انگشت کوچک من هم نمی شوند."
وی همچنین خود را قهرمان می داند و می گوید: " من متکبرانه می گویم کسی 
عقبه بنده را در جمهوری اسالمی ندارد. بار ها در زمان طاغوت شکنجه شدم ولی 

خم به ابرو نیاوردم. "
مواضع او البته در مورد شعار مرگ بر امریکا نیز جالب است: " من نمی گویم درود بر 
آمریکا، ولی نمی شود از یک سو به آمریکا بگوییم با هم مذاکره کنیم از سمت دیگر در 

راهپیمایی و نماز جمعه مرگ بر او را بخواهیم. "
شاید اینکه هادی غفاری می گوید " اگر از من فداکارتر برای این نظام پیدا کردید بر او 
سجده کنید" حرف تازه ای از زبان وی نباشد اما قطعا مشخص می کند که تندروی در 

هر زمانی و برای هر لباسی آفت است.
آفتی که باعث می شود گروهی یک روز خودسرانه چماق و زنجیر به دست بگیرند و 
روز دیگر ناسزاهای رکیک نثار مخالفان کنند. رفتارهایی که غیر از فراهم کردن سوژه 

برای دشمن و تخریب وجهه انقالب ثمردیگری ندارد.
در دو دهه اخیر شورای نگهبان چند بار صالحیت هادی غفاری را برای شرکت در 
انتخابات تأیید نکرد، تا مدت ها خبر زیادی از وی منتشر نمی شد؛ تا اینکه ناگهان در 
سال ۸۸ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آقای غفاری مجددا به یک چهره 

خبرساز تبدیل شد.

ابتدا سخنرانی های آکنده از سیاه نمایی ایشان در جمع هواداران مهدی کروبی در 
کانون توجهات قرار گرفت. وی در جریان تبلیغات انتخاباتی و در حمایت از کروبی در 
محافل گوناگون سخنرانی کرده و به سیاه نمایی علیه اوضاع کشور پرداخت. هادی 
غفاری هفتم خرداد ۸۸ طی سخنانی در جمع خبرنگاران در یزد می گوید » آمارهای 
موجود از منابع مالی، درآمدهای دولتی، وضعیت بیکاری، اشتغال، اعتیاد و …بسیار 
وحشتناک است و کشور را در آستانه سقوط قرار داده است « پس از انتخابات، آقای 
غفاری که روزگاری خود را در خط ولی فقیه معرفی می کرد، طی یک سخنرانی در 
حضور مهدی کروبی توهین های بی سابقه ای را متوجه رهبر انقالب کرد و اثبات کرد 
که التزامی به والیت فقیه ندارد. سپس، عکس های وی در راهپیمایی های جنبش 
سبز منتشر شد. وی در حالی که پیش از انتخابات و در سخنان متعددی اعتراف کرده 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی هفته گذشته در دیدار 
ائمه ی جمعه ی سراسر کشور، با انتقاد از مدعیان نامطمئن بودن انتخابات 
خاطرنشان کردند: برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتال شده اند که دائم 
در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن نتایج آرا می دمند و نعمت بزرگ 

انتخابات را با این حرف ها خراب می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ممکن است در گوشه و کنار تخلفاتی 

باشد اما تخلفات سازمان یافته که نتایج را تغییر دهد، مطلقاً وجود ندارد.
رهبر انقالب چارچوب قوانین، مراقبت همه ی دست اندرکاران انتخابات و 
رعایت مسئوالن دولتی و غیردولتی در همه ی دوره ها را از جمله علل سالمت 
انتخابات دانستند و افزودند: برخی دولت ها 180درجه با هم تفاوت داشته اند اما 
رفتار همه ی آنها در عرصه ی انتخابات درست و انتخابات سالم بوده است و 

ان شاءاهلل این دوره نیز چنین خواهد بود.
پرمعنای  مفهوم  مختلف  ابعاد  تبیین  به  خامنه ای سپس  آیت اله  حضرت 
»حق الناس« در عرصه ی انتخابات پرداختند . رهبر انقالب در تشریح ابعاد 
مختلف حق الناس به »حق داوطلب« اشاره و افزودند: از جمله عرصه های 
رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صالحیت داشت او را 
رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان 
و چه مجلس شورای اسالمی، صالحیت قانونی نداشت با اغماض و بی دقتی 

او را وارد عرصه نکنیم که بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است.
رهبر انقالب، آرای ملت را امانت خواندند و افزودند: حفظ این امانت از دیگر 
ابعاد حق الناس است. ایشان افزودند: همه ی کسانی که در اجرا، مراقبت، 
شمارش، جمع بندی آرا و اعالم نتایج دخیل اند باید در حفظ آرای ملت کمال 

امانت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسئله، خیانت در امانت است.

رهبر انقالب پذیرش نتایج قانونی انتخابات را از دیگر ابعاد رعایت حق الناس 
برشمردند و افزودند: وقتی مراکز قانونی، نتایج انتخابات را اعالم و تأیید کردند 

مخالفت با این نتایج، ضد حق الناس است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور پرشکوه 40میلیونی ملت در 
انتخابات سال 88 یادآوری کردند: در آن سال، برخی با حرف های منَکر و 
ناپسند، ادعای تقلب را مطرح کردند و خواستار برهم خوردن نتایج آرا شدند. 
ایشان افزودند: ما با آنها خیلی مماشات کردیم که جزئیات آن طوالنی است، 
گفتیم بیایید هر تعداد صندوق که می خواهید بازشماری شود اما به توصیه ها 
اعتنایی نکردند چون بنا نبود که حرف حق را بپذیرند. رهبر انقالب یادآور شدند 
آن کار و آن ادعا، خسارت های زیادی بر ملت و کشور وارد آورد که تاکنون 

جبران نشده و نمی دانیم قرار است کی جبران شود!
ایشان در ادامه به رعایت حق الناس در »ارائه ی لیست های انتخاباتی« پرداختند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: رعایت حق الناس در پیشنهاد فهرست ها 
به معنای این است که مسئله ی رفیق بازی و جناح بازی را در لیست های خود 

دخالت ندهند و با معیار شایستگی حقیقی، لیست ها را تهیه کنند.
ایشان به مردم نیز توصیه کردند برای انتخاب نامزدها به کسانی و مجموعه هایی 
اعتماد کنید که از سر صفا و صداقت و عالقه مندی به انقالب لیست داده اند، 

نه از روی مقاصد خاص و گاه فاسد.
رهبر انقالب سخنان خود را در جمع ائمه ی جمعه سراسر کشور، درباره ی 

انتخابات با پرداختن به موضوع بسیار مهم و پیچیده ی »نفوذ« ادامه دادند.
ایشان خاطرنشان کردند: کسانی که به اطالعات دسترسی دارند می دانند که 
چه دام هایی برای کشور گسترده شده یا در حال گسترده شدن است تا در 

حصار اراده و تصمیمات ملت نفوذ کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم، تأکید کردند: 
اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسالمی 
یا دیگر ارکان نظام وارد شود مانند موریانه از داخل پایه ها را می جود و سست 
می کند. . در زمینه ی نفوذ باید بدون تهمت زدن و ذکر مصادیق ُمعّین، در افکار 

عمومی روشنگری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای روزگار فوق العاده حساس کنونی را یادآور شدند و 
افزودند: جبهه ی فراگیر دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران، با انواع توطئه ها، 
مدام در حال تالش است چرا که از گسترش ایده ها و افکار اسالم ناب در 

مناطق مختلف، احساس خطر جدی کرده است.
رهبر انقالب افزودند: تفکر اسالم ناب همچون نسیم لطیف و عطر گل منتشر 
شده و انسان هایی قوی و کارآمد در مناطق مختلف جهان پرورش داده است 
لذا مخالفان اسالم برای مقابله با این واقعیت، جمهوری اسالمی را هدف 

بمباران سیاسی تبلیغاتی قرار داده اند.
رهبر انقالب با اشاره به استفاده ی بیگانگان از تحریک داخلی، بمباران تبلیغاتی 
و سیاسی، هزینه های مالی، دام های اخالقی و انواع و اقسام روش های دیگر 

افزودند: همه باید در مقابل »نفوذ« هوشیار باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان طمع ورزی آمریکایی ها 
به انتخابات پیش رو را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: آمریکایی ها مثل ما 
دنبال تحول اند، اما، ما تحولی را می خواهیم که فاصله ی کشور و جامعه با 
اهداف اسالم و انقالب را کاهش دهد و آنها دقیقاً در نقطه ی مقابل تحول 
مورد نظر ملت ایران، دنباِل دور کردن جامعه از اهداف انقالب و نزدیک کردن 

ایران به اهداف خودشان هستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آمریکایی ها برای تحقق این هدف به 
انتخابات چشم طمع دوخته اند اما ملت بزرگ و هوشیار ایران چه در انتخابات 
و چه در مسائل دیگر، مخالف خواست های دشمنان عمل می کند و همچون 

گذشته به دهان آنها می کوبد.

رسول اکرم صلی ا... علیه و آله :
فتنه های آخر الزمان

ایـن دیـن به دسـت مردانـی که پیش خـدا بهـره  ای ندارند 
قوت خواهد گرفت . در آخر زمان خسـف و قذف و مسـخی 
خواهـد بـود، هنگامی که که رامشـگران و آرایشـگران  پدید 
شـوند و شـراب حالل بشـمار آید. بـر امت مـن زمانی بیاید 
کـه فقیـران فـراوان شـوند و فقیهـان کـم شـوند و علـم بر 

گرفتـه شـود و آشـوب فزونی گیرد آنـگاه از پـس آن زمانی 
بیایـد کـه مردانـی از امت من قـرآن خوانند که از گلویشـان 
باالتـر نـرود آنـگاه از پـس آن زمانی بیاید که مشـرک بخدا 
بـا مؤمـن مجادلـه کند و سـخنانی نظیـر او گویـد. زمانی به 
مـردم رسـد کـه راسـت گـو را تکذیـب کننـد و دروغگـو را 
تصدیـق کننـد و امیـن را خائـن شـمارند و خائـن را مومـن 
پندارنـد و مـرد بی آنکه شـهادت از او خواهند شـهادت دهد 

و بـی آنکـه قسـم از او خواهند قسـم خورد و خوشـبخترین 
مـردم فرومایه پسـر فرومایه باشـد کـه به خـدا و پیغمبرش 
ایمـان نـدارد . فرصـت را بـرای اعمـال نیک بیـش از آنکه 
فتنـه هایـی مانند پـاره های شـب تاریک پدیـد آید غنیمت 
شـمارید در آن هنگام انسـان صبح مومن اسـت و شب کافر 
مـی شـود شـب کافـر اسـت و روز مومـن مـی شـود و دین 

خـود را بـه عرض ناچیـز دنیا می فروشـد .

چراÁرهبرÁانقالب،ÁفتنهÁگرانÁراÁبدهکارÁمردمÁوÁنظامÁمیÁدانند؟

ادامه در صفحه چهار
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امام خمینى )ره(: این قدر سرسپردگى به آمریکا؟ این قدر سر سپردگى و ترس؟
به وضوح ثابت شده است که آمریکا و دیگر قدرمتندان در موارد گرفتارى دولت هاى وابسته ، تنها به اظهار پشتیباىن لفظى و احیانا به فروش 
سالح هاىی ابتداىی با قیمت هاى باالاکتفا منوده وهرگز مشکلى از آنان را منى گشایند، که منى توانند بگشایند، چرا که تصادم قدرت ها در جهان 
بیش از این اجازه دخالت آشکاراى آنان را منى دهد. با متام این اوصاف ما مهیشه دست برادرى خود را براى از بنی بردن نفوذ ابرقدرت ها به سوى 
کشورهاى اسالمى دراز کرده امی . مشا حکومت هاى منطقه دیدید که صدام را آمریکا و مهقطاران آن به چه بلیه اى دچار کردند، در حاىل که ایران 
در انقالب و آشفتگى بسر مى برد، او را به نوید سردارى قادسیه وادار کردند تا از زمنی و دریا و هوا به کشور ما هجوم آورد و خیانت بعضى از دست 
اندرکاران آن وقت نیز فرصىت بیشرت به او داد. یک کشورى که بیست و چند سال است با اسرائیل خمالفت کرده ، دست اسرائیل را از نفتش کوتاه 
کرده ، روابط بکلى قطع است و او را غاصب مى داند و مسلمنی را دعوت به احتاد مى کند که این را باید بریون بکنید و او به ریش مسلمنی دارد 
مى خندد و آمریکاى فاسد هم مهنی طور، باز این مسلمنی از اسرائیل دست برداشتند و مى خواهند با او مصاحله کنند بعضى از آنها به تبع امر آمریکا 
و مهه تبلیغات خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران ، یک دفعه از خودشان منى پرسند که آخر قضیه چیست این قدر سرسپردگى به آمریکا، این 
قدر سر سپردگى و ترس ، ذخایر خودتان را تقدمی آمریکا مى کنید و با او هم روابط دارید و از او هم عذر مى خواهید و خوش خدمىت و خوش 
رقصى هم مى کنید ما با این که مّلت ضعیف هستیم و به حسب افراد، افراد ما حدود سى و پنج میلیون یا چهل میلیون است و ابزار جنگى ما یک 
ابزار حمدودى است بسیاریش هم غارتگرها در وقىت که انقالب بود، غارت کردند و آن بدخبت که آن طرف دنیا نشسته ، منى تواند کاله خودش 
را نگه دارد، آن هم مى گوید که ، آن منریى مى گوید که ما کمک مى کنیم به اسرائیل آن مردک در داخل خودش به هم رخیته است ، منى داند 

چه بکند، این معنا را مى گوید ما کمک مى کنیم . این ها مهه عروسک هاى ى هستند دست آمریکا، آمریکا مى گوید این طور بگو، مى گوید.

شهید مدافع حرم ، محمدهادی ذوالفقاری : پشت سر والیت فقیه باشید
وصیتم به مردم ایران و در بعضی از قسمت ها برای مردم عراق این است که من االن حدود سه سال است که خارج از کشور زندگی  می کنم 

مشکالت خارج کشور بیشرت از داخل کشور است قدر کشورمان را بدانند و پست رس ولی فقیه باشند و با بصیرت باشند چون همین ولی 

فقیه است که باعث شده ایران از مشکالت بیرون بیاید و از خواهران می خواهم که حجابشان را مثل حجاب حرضت زهرا رعایت بکنند نه 

مثل حجاب های روز چون این حجاب ها بوی حرضت زهرا)س( را منی دهد.

امام زمان را تنها نگذارید
از برادرانم می خواهم که غیر حرف آقا حرف کس دیگری را گوش ندهند جهان در حال تحول است دنیا دیگر طبیعی نیست االن دو جهاد 

در پیش داریم اول جهاد نفس که واجب تر است زیرا همه چیز لحظه آخر معلوم می شود که اهل جهنم هستیم یا بهشت، حتی در جهاد با 

دشمن ها احتامل می رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب نیاید چون برای هوا نفس رفته جبهه و اگر برای هوای نفس رفته باشید 

یعنی برای شیطان رفتید و در این حال چه فرقی است بین ما و دشمن؟ 

آن ها اهل شیطان هستند و ما هم شیطانی. دین خودتان را حفظ کنید چون اگر امام زمان بیاید احتامل دارد روبه روی امام باشیم و با امام 

مخالفت کنیم. امام زمان را تنها نگذارید من که عمرم رفت و وقت از دست دادم تا به خودم آمدم دیدم که خیلی گناه کردم و پل های پشت 

رسم را شکانده ام و راه برگشت ندارم. بچه های ایران و عراق من دیر فهمیدم و خیلی گناه و کارهای بیهوده انجام داده ام و یکی از دالیلی 

که آمدم نجف به خاطر همین بود که پیرشفت کنم نجف شهری است که مثل تصفیه ُکن است که گناه ها را به رسعت از آدم می گیرد و 

جای گناهان ثواب می دهد این موالی ما خیلی مهربان است.

بخشهایی از وصیت نامه شهید خدابخش ضیایی :
به ملت مســلمان ایران توصیه می کنم به عنوان 

سفارش به نکات زیر توجه کنید.
* تقوای الهی داشــته باشــید و تا دم مرگ بردین 
خدا باقی بمانید. * درباره یتیمان مبادا گرسنه و بی 
سرپرســت بمانند و همچنین درباره همسایگان  * 

به شما سفارش می کنم که تابتوانید  قرآن بخوانید  و نماز به پای دارید که نماز 
ســتون دین اســت و روزه هم بگیرید. * درباره  جهاد در راه خدا ، از مال و جان 
خود ، در این راه گذشــته و در راه خدا جهاد کنید. * فقیران و تهیدســتان را در 
زندگی خودشریک کنید. * کاری که رضای خدا در آن است انجام دهید و برای 
انجام آن کوشش زیاد کنید و به سخت کسانی که مخالف اسالم هستند ترتیب 
اثر ندهید مبادا با کسانی که ستون پنجم هستند و مخالفت می کنند با انقالب 
اســالمی ، همنشینی کنید. آنها را دستگیر و بکوبید. * امر به معروف و نهی از 
منکر از یادتان نرود که اگر در فکرش نباشــید دشمن بر شما مسلط می شود و 

به شما ستم می کند پس کاری نکنید که عذاب الهی بر شما واقع می شود .

  زهلران عللوش فرمانلده ی کل گروه تروریسلتی جیش االسلام 
یکلی از بزرگتریلن گلروه هلای تروریسلتی در سلوریه و فعلال در 
غوطه ی شلرقی دمشلق که باعث کشلته شلدن صدها غیلر نظامی 
در شلهر هلای ریلف دمشلق بلوده در بمبلاران هواپیماهای روسلیه 
بله هاکلت رسلید.زهران عللوش قبلا در زنلدان نظلام سلوریه 
محبلوس بلوده و طلی فرملان عفلو عمومی بشلار اسلد آزاد شلده و 
بعلد از گذرانلدن دوره هلای آموزشلی و همچنیلن با حمایلت برخی 
کشلورهای عربلی خلیلج فارس بله سلمت فرماندهلی کل نیروهای 

تروریسلتی جیلش االسلام در آمد.
 روزنامله فلسلطینی المنلار بله نقلل از منابلع آگاه از وخاملت حال 
شلاه سلعودی خبلر داد و نوشلت سللمان بلن عبدالعزیز اکنلون قادر 
بله تکلم نیسلت. ملک سللمان اکنلون قدرت خود را از دسلت داده و 
قلادر بله درک حوادثی کله در پیرامونش می گذرد، نیسلت.این منبع 
آگاه ادامله داد: پیلش بینی می شلود کله درگیری میان شلاهزادگان 
سلعودی بلرای کسلب قلدرت همزملان بلا تشلدید بیملاری مللک 
سللمان افزایلش یابد. وی افزود: پزشلکان به فرزندان ملک سللمان 
توصیله کردنلد کله اسلتقبال از میهمانان شلاه سلعودی را بله دلیل 

نگرانلی از مشلخص شلدن حالش متوقلف کنند.
  بلرادر شلیخ نملر ) رهبلر شلیعیان عربسلتان که هفته گذشلته به 
شلهادت رسلید ( ، از انتقال پسلرش از زندان »الحایر« در ریاض به 

زنلدان دملادم در منطقه الشلرقیه خبر داد.
  اوباملا در سلخنرانی سلالیانه خلود گفلت :  بلا فشلار تحریلم 
توانسلتیم مانع دسلتیابی ایران به سلاح هسلته ای شلویم و برنامه 
هسلته ای ایلران عقلب رانده شلد ، اورانیوم ایران بیرون صادر شلده 

اسلت و جهلان از یلک جنلگ پرهیلز کرد .
  حسلین کلورو، مدیلر دفتلر ایلزدی های ناپدیده شلده در اسلتان 
دهلوک، گفلت: حلدود 800 کودک و نوجلوان ایزدی 5 تا 18 سلال 
درحلال آملوزش دیلدن در سله پلادگان داعلش در مناطلق البعلاج، 
موصلل و رقله سلوریه هسلتند و چگونگلی قطلع سلر و عملیلات 

انتحلاری و جنگلی را فلرا ملی گیرند.
  بله نقلل از هیلل، مجللس نماینلدگان آمریکا در جلسله روز سله 
شلنبه هفتله گذشلته خود بله افزایلش تحریم هلا علیه کره شلمالی 
رای دادنلد. نماینلدگان کنگلره با تصویب الیحه ۴18-۲ یک سلری 

تحریلم هلای شلدید اقتصلادی علیه کره شلمالی وضلع کردند. 
  مقام هلای کاملرون اعلام کردنلد دو عاملل انتحلاری زن در روز 
چهارشلنبه بله مسلجدی واقلع در یک شلهر نزدیک مرز این کشلور 
بلا نیجریله در زملان نملاز صبلح حملله کردند کله در اثر ایلن حمله 
دسلت کلم 10 تلن کشلته و نزدیک به 1۲ تلن دیگر زخمی شلدند.

  هفتله نامله اشلترن در مطلبلی با اشلاره به حمله تروریسلتی چند 
روز گذشلته در اسلتانبول ترکیله نوشلت: ترور افراط گرایلی به مرکز 
اسلتانبول رسلیده اسلت؛ یک تروریسلت حدود ده نفر را در این شهر 
بله آغلوش ملرگ فرسلتاد. ترکیه دشلمن اعام شلده داعش اسلت 

املا دوللت آنلکارا خود این تروریسلت هلا را قدرتمند کرده اسلت.
  نیروهلای پ.ک.ک چنلد روز پیلش در مسلیر حرکلت قطاری در 
ترکیله بملب کار گذاشلتند و ایلن بملب بله هنلگام گذر قطلار باری 
منفجلر شلد.به نوشلته خبرگلزاری آناتوللی، براثلر انفجلار این بمب 
علاوه بلر ایلن قطار برخلی منلازل مسلکونی نزدیک محلل انفجار 

نیلز آسلیب دیدند.
  مقاملات دفاعلی آمریکایی اعام کردند: در حمات روز یکشلنبه 
واشلنگتن بله سلاختمانی در موصل، میلیلون ها دالر پلول نقد گروه 
تروریسلتی تکفیلری داعلش کله از آنهلا بلرای پرداخلت دسلتمزد 

مزدورانلش اسلتفاده ملی کرد، نابود شلده اسلت.
منتشلر  ویدیویلی  فیلیپیلن  در  تروریسلتی  گروه هلای  برخلی    
کرده انلد کله در آن تعلدادی از عناصلر ایلن گروه هلای تروریسلتی 
در حلال گذرانلدن دوره هلای نظاملی انلد و رهبلران ایلن گروه های 
تروریسلتی بلا »ابوبکلر البغلدادی« خلیفله خودخوانلده داعلش هلم 
پیملان می شلوند. ایلن گروه هلای تروریسلتی در جنوب این کشلور، 
در جایلی کله تجزیه طلبلان بله اصطلاح مسللمان در آنجلا حاضلر 
هسلتند و در امتداد ملرز فیلیپین با اندونزی، ادعای تشلکیل خافت 
اسلامی کلرده اسلت. پرچمی کله این گروه هلای تروریسلتی برای 
خلود برگزیده انلد، هملان پرچلم و نملاد داعش با رنگ سلیاه اسلت.

  مجمتلع املداد رسلانی ایلران در موگادیشلو درسلت 5 روز بعد از 
قطلع روابلط دیپلماتیلک سلومالی بلا ایران غارت شلد.

  عربسلتان سلعودی از کشلورهای دنبالله رو که به دسلتور ریاض 
روابلط خلود را بلا تهلران قطع کردنلد تقدیر و تشلکر کرد.

  رئیس جمهلوری آمریلکا در نطلق سلاالنه خلود در سلال ۲01۶ 

گفلت کله واشلنگتن بلا کمک تحریم و دیپلماسلی از مسللح شلدن 
اسلت  هسلته ای«  »سلاح های  وی  گفتله  بله  آنچله  بله  ایلران 

جلوگیلری کلرده اسلت.
  بعلد از آنکله هفتله گذشلته عربسلتان سلعودی خبلر داد روابلط 
دیپلماتیلک خلود را بلا ایلران قطلع می کند، سلودان هم اعلام کرد 

روابلط خلود را بلا ایلران قطع خواهلد کرد.
  روزنامه انگلیسلی گاردین در گزارشلی نوشلت پشت حمایت های 
عملر البشلیر از ریلاض، میلیاردهلا دالر از سلوی سلعودی ها هزینله 
تشلنه  کله  خارطلوم  دادنلد،  گلزارش  سلودانی  شلد.تحلیلگران 
سلرمایه گذاری سعودی هاسلت بلا وعده هلای پوللی ریلاض بلود که 

تصمیلم بله قطلع رابطله دیپلماتیلک بلا ایلران گرفت.
مجللس  در  اکثریت جمهوری خلواه  رهبلر  مک کانلل«،  »میلچ    
وضلع  بلرای  سلنا  مجللس  تصمیلم  از  سه شلنبه  روز  نماینلدگان 

تحریم هلای جدیلد علیله ایلران و کلره شلمالی خبلر داد. 
  فرمانلده ارتلش پاکسلتان از سلعودی هلا در حمایت از عربسلتان 
گفلت: هرگونله تهدیدی علیه عربسلتان از جانب ایران را به سلختی 

پاسلخ خواهیم داد.
  تلرس صهیونیسلت هلا از نفلوذ معنلوی ایلران در سلوریه آنها را 
بله ایلن باور رسلانده کله ایران مایل اسلت آن کشلور را بله یکی از 

اسلتانهای خود تبدیلل کند.
  عربسلتان بلا تحملل شکسلت های منطقله ای در سلوریه و یمن 
و اوضلاع نابسلامان داخللی سلعی دارد ضملن سیاسلت تحریک آمیز 
خلود در قبلال ایلران فضایلی جدیلد را ایجلاد و اندکلی از سلرعت 

حرکلت به سلمت فروپاشلی جلوگیلری کنلد.
  شلرمن کله پلس از حصلول توافلق برجلام، از مسلئولیت خود در 
وزارت خارجله امریلکا کنلار رفتله اسلت، هفتله گذشلته بلا حضلور 
در برنامله پربیننلده چارللي رز از شلبکه بلومبلرگ امریلکا در حضور 
وللي نصلر و دیگر کارشناسلان امریکایلي، بازهم از بلي اعتمادي به 
ایرانیلان سلخن گفتله، ضمن جانبداري از عربسلتان، ایلران را عامل 
بلي ثباتلي در منطقله معرفلي کلرده و البتله در نهایت هلم این خبر 
را داده اسلت کله علیرغلم اعام مسلئوالن، سلانتریفیوژهاي ایراني 
کنلار گذاشلته نشلده بلکله تخریب و از هم جداسلازي شلده اسلت. 

  حجلت االسلام والمسللمین رازینلی ، عضلو مجللس خبلرگان 
رهبلری بلا اشلاره بله خیز افلراد زاویله دار با والیلت بلرای ورود به 
مجللس خبلرگان رهبلری اظهلار داشلت: بنلده ایلن خطلر را جدی 
نملی دانلم، بدنله جامعله بسلیار هوشلیار هسلتند و ملی فهمنلد که 
انتخلاب نماینلده خبلرگان به چه معنا اسلت، اگر ملردم در این زمینه 
کوتاهلی کند اصل نظام خدشله دار می شلود.مردم بسلیار هوشلمند 
هسلتند و تحلرکات و اشلخاص را بله خوبلی می شناسلند، حتی اگر 
در خبلرگان یلک یلا دو نفلر باشلند که زاویله دار با والیت به شلمار 
رونلد نگرانلی نلدارد؛ در مجلس چهلارم و مجلس فعلی فلردی بوده 
کله زمانلی صحبت نامناسلبی داشلته و تعلدادی از اعضلای خبرگان 
بلا مکانیزملی کله در قانون خبلرگان پیش بینی شلده می خواسلتند 
ایلن شلخص را از عضویلت در خبلرگان علزل کننلد اما مسلؤوالن 

نظلام توصیله کردنلد که از این مسلأله اسلتفاده نشلود.  
نماینلدگان فعللی مجللس  از  نفلر  بلا ثبت نلام نکلردن شلش    
خبلرگان رهبلری و فلوت 9 نفلر در طلول دوره چهلارم خبلرگان، 
ترکیلب مجلس خبلرگان آینده حداقلل تغییلری 17 درصدی خواهد 

داشت.
   آیلت اهلل قرهلی اظهلار کلرد: ملا در دورانی هسلتیم کله دوران 
اماملت حضلرت حجت)علج( اسلت اّملا در پرده غیبت اسلت کسلی 
نمی توانلد بگویلد اماملت نیسلت، ثانیلًا اتفاقاتلی رخ خواهلد داد من 
سربسلته بیلان کنلم: اتّفاقاتلی بلرای همیلن نظلام مقلدس و هلم 
جهلان تشلیع و هلم بلاد اسلامی رخ خواهلد داد، کله بایلد منتظر 
باشلیم. بعضی هایلش مبارک و میمون اسلت و بعضلی گرفتاری دارد 
کله بایلد مراقلب بود؛ مثلل فتنله 88 که آیلت اهلل موللوی قندهاری 
فرمودنلد: فتنله ای هسلت و فتنله اکبلری کله اگلر مراقلب نباشلیم 
بعلد از آن بوجلود می آیلد، و ملن سربسلته بیلان کنم تا بعلد نکاتش 
را بیلان کنلم کله بدانیلد، یکلی همیلن مجلسلین اسلت کله اگر از 
دسلت دادیلم، اتفاقاتلی خواهلد افتلاد کله ملن اشلاره می کنلم اگر 
مجلسلین از دسلت رفلت، فتنه و داعلش به هم گلره می خورد.خیلی 
بایلد مواظلب و مراقلب باشلیم، یکلی از نشلانه های محّبیلن اهلل 
بیت)علیهلم صللوات المصلّیلن( و آخرالزملان ایلن اسلت که شلیعه 
بایلد بصیلر باشلد، فتنه زیلاد اسلت، حضرت هلم فرملود: فتنه های 
زیلادی در آخرالزملان بوجلود ملی آیلد. این فتلن کثیلره گرفتارمان 

نکنلد گاهلی طلوری می شلود در فتنله اکبلر کله کسلانی کله از 
خّصیصیلن هلم بودنلد، شلاید پایشلان بلغلزد!! بگوینلد: خلب حلاال 
اصلل، حفلظ نظام اسلت دیگلر حاال زید نشلد عملرو!! حاال ایشلان 
هلم رهبلر نباشلد چه می شلود مگلر؟ خیلی دقلت کنید، ملن اجمااًل 
دارم بیلان می کنلم تلا تفصیللش را آرام آرام بیلان کنلم، اتفاقاتلی 
می افتلد کله اتفاقلًا اتفاقاتلش هلم اتفاقات سلختی خواهلد بود.البته 
ملن حلاال سربسلته دارم می گویلم و می بینلم کله مثلل یلک پلرده 
ای کله بلاز می شلود روی یلک میلز اگلر مراقلب نباشلیم می بینیلد 
کله چله اتفاقاتلی می افتلد، آنچله کله اعاظلم مان بلرای ما ترسلیم 
کردنلد، اتفلاق خواهد افتلاد، نعوذباهلل و نسلتجیر باهلل، مراقب باشلید 
مواظلب باشلید، هشلیار باشلید، ایلن بار مجلسلین از جنلگ مهم تر 
اسلت، مجلسلین از همله چیز مهم تر اسلت، بلاور کنیلد اتفاقاتی در 

است. راه 
  آیلت اهلل یلزدی رئیلس مجلس خبلرگان رهبری گفلت: 800 نفر 
بلرای شلرکت در انتخابلات مجللس خبلرگان ثبت نلام کرده انلد که 
بله نظر می رسلد اهلداف دیگری پشلت پلرده این نام نویسی هاسلت 
بنابرایلن بایلد مراقبلت بود.مجلس خبرگان رهبلری مهمترین بخش 
تشلکیاتی نظلام جمهوری اسلامی اسلت.جامعه هیچلگاه نباید به 

سلوی دو قطبی شلدن پیلش برود.
  اکبلر گنجلی منتقد دیلروز و همفکر کنونی هاشلمی رفسلنجانی 
در صلدای امریلکا گفت:هاشلمی در ایلن دوره از انتخابلات ، افلراد 
بسلیاری را بلرای کاندیداتلوری در مجللس خبلرگان بسلیج کلرده 
اسلت. تاکنلون 5 برابلر نیاز خبلرگان، کاندیدا شلده اند. اگر هاشلمی 
بتوانلد جنلاح قلوی در خبلرگان تشلکیل دهلد، موازنه قدرت شلکل 

گرفت. خواهلد 
  بله رغلم ممنوعیلت خریلد کاال از آمریلکا، یلک فرونلد کشلتی 
حاملل 10 هزار تن برنج آمریکایی در اسلکله شلهید بهشلتی چابهار 
پهللو گرفلت. مدیر روابط عموملی بازرگانی دولتی ایران در راسلتای 
توجیله ایلن اقدام گفت: بلار برنج هلای آمریکایی که در حلال تخلیه 
در بنلدر چابهلار اسلت، در تیلر ماه امسلال خریلداری شلده و قبل از 

صدور بخشلنامه تحریلم بوده!
  وزیلر نفلت از طلرح دولت بلرای افزایلش قیمت بنزیلن خبر داد.
براسلاس ایلن طلرح، جایگاه هلای عرضله سلوخت بله سله کاس 
تبدیلل می شلوند و تنهلا جایگاه های کاس سله، بنزیلن را به قیمت 

دولتلی خواهند داشلت!!
  آیلت اهلل آملی الریجانی گفت :کسلانیکه دنبلال مادام العمرکردن 
ریاسلت جمهلوری بودنلد بلا ملردم هسلتند؟رئیس قلوه قضاییله بلا 
اشلاره به سلخنان و رفتار هاشلمی رفسلنجانی افزود:عده ای عامه 
تراشلی ملی کننلد آیا واقعًا شلما تشلخیص دهنلده عامه هسلتید؟ 
کسلانی کله ایلن حرفهلا را ملی زنند آیلا قادر بله فهم دقیلق متون 
معموللی کتب حوزوی هسلتند؟ اینها بازیگری اسلت، اینها اسلتهزاء 
حوزه هلای علمیله اسلت، اینها خندیدن به شلعور مردم اسلت.اینطور 
کله ملا بیاییلم یک فضایلی درسلت کنیم تلا آراء جملع کنیلم واقعًا 
خلاف شلأن اسلت حاال فلرض کنیلم بعلداً در نلزد حلق تعالی چه 
جوابلی داریلد نسلبت به این همله حرفهای خاف،در همین کشلور، 
کسلانی بودنلد کله به شلدت دنبال ایلن بودند که ریاسلت جمهوری 

را بلرای برخلی ملادام العملر کننلد، اینها با مردم هسلتند؟
  درسلت بلا گذشلت دو ماه از اعام خبر بازداشلت معلملان ایرانی 
در املارات، دادگاه العیلن در حکملی نهایلی ضملن محکلوم نمودن 
9 معللم ایرانلی بلا در نظلر گرفتلن جریمله سلنگین بلرای معلملان 
ایرانلی، حکلم ممنلوع الخلروج شلدن آنهلا را بله نیروهلای امنیتلی 
و فلرودگاه هلای ایلن کشلور ابلاغ نملوده اسلت کله این نلوع بی 
احتراملی بله معلمیلن ایرانلی در تاریخ جمهلوری اسلامی ایران در 

ارتبلاط بلا کشلورهای همسلایه بی سلابقه بوده اسلت.
   شلیخ محملود امجلد کله در جریلان فتنله 88 بله ماللزی رفتله 
و سلخنرانی هلای جنجلال برانگیلزی داشلت، جلزو همراهان سلید 

حسلن مصطفلوی در جریلان ثبلت نلام وزارت کشلور بود.
  پیلام مهلم سرلشلگر فیروزآبلادی دربلاره فتنه جدید شلورا:هدف 
و قصلد مطرح کننلدگان شلورا در ایلن روزهلا در مطللع انتخابلات 
خبلرگان چیسلت؟حضرت املام خمینلی)ره( اصل والیت فقیله را بر 
مبنلای عقللی و نقللی بلودن آن در حاکمیلت دینی مطلرح فرمودند 
و نیلز تأکیلد کردنلد »پشلتیبان والیلت فقیله باشلید که آسلیبی به 
مملکلت نرسلد.«اصل والیت فقیله در دوران امام بزرگلوار، اصالت و 
اسلتحکام خود را در اداره نظام اسلامی و دفاع از حقوق مسللمانان 
و مسلتضعفان به روشلنی نشلان داد و موجب اسلتمرار آن در دوران 
رهبلری پربرکلت ایلن اصل مترقلی اسلام در وجود املام خامنه ای 
عزیلز گردید.تاش هلای ناموفلق مخالفلان والیلت فقیله در حلذف 
آن بله سلنگ خلورد و سلپس در پوشلش های گوناگلون در مقاطلع 

مختللف اقداملات سیاسلی، فرهنگلی و رسلانه ای توسلط دشلمنان 
خارجلی انقلاب و تلداوم شلعارهای آنلان توسلط نفوذی هلا و یلا 
نخبلگان وابسلته بله آنلان و تسللیم و استحاله شلدگان انقابلی در 
چهلره فتنله نلاکام 18 تیلر 78 و حلوادث غم انگیلز و تأسلف بار فتنه 
آمریکایلی ل صهیونیسلتی 88 خلود را نشلان داد.املروز که شمشلیر 
فتنله کنلد شلده اسلت، حیله جدیلدی به نام »شلورا« بله کار گرفته 
می شلود تلا راهلکار قانلون اساسلی بلرای شلرایط اضطرار بلا طرح 
شلورا در مجملع خبلرگان، والیت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشلو را 
بشلکنند.مردم بله گوش باشلید که کلید شکسلتن اسلتحکام داخلی 
اقتلدار ایلران اسلامی، املروز واژه »شلورا« اسلت. آنلان کله ایلن 
واژه را بله کار می برنلد، کسلانی هسلتند کله اماملت فتنه گلران در 
نملاز جمعله، شلیرین جللوه کلرد و جمعلی از اهاللی فتنله به صورت 
مختللط و بلا کفلش پلس از شلعار علیه مقدسلات ملردم در صفوف 
نملاز جمعله به آنلان اقتدا کردنلد و سلخنی نگفتند و علیله تندروان 
ساختارشلکن نظلام مقدس جمهوری اسلامی ایران سلکوت کردند.
درسلت اسلت کله در کتلاب مقلدس قلرآن کریلم »وامرهلم شلورا 
بینهلم« آملده اسلت، لکلن مشلورت، بلرای پیلدا کلردن راه بهتلر 
اسلت و هیلچ گاه شلورا نیابلت والیت امر و مسلئولیت اجلرای حکم 
والیلت فقیله را نمی توانلد برعهلده بگیلرد.در تاریخ هیلچ گاه امامت 
شلورایی و فرماندهلی کل قوایلی شلورایی را شلاهد نبوده ایلم و بلر 
فلرض محلال چنانچه شلورا به جلای مقلام والیت مطلقله فقیه که 
در قانلون اساسلی آملده اسلت، بنشلیند، در کشلور چندزبانلی پیش 
خواهلد آملد و اسلتحکام وحلدت در برابلر آمریلکا و صهیونیسلت و 
دشلمنان اسلتکباری و مرتجلع، شکسلته خواهلد شد.هوشلیاری و 
بیداری همگانی الزم اسلت تا آسلیبی به کشلور وارد نشلده راه نفوذ 
دشلمنان برای تجزیه کشلور و انقاب خدای ناکرده گشلوده نشلود.
  کملال- ف کله در سلال 91 بله جلرم جاسوسلی برای سلرویس 
اطاعاتلی انگلیلس بله بیلش از 7 سلال زنلدان محکلوم شلد؛ یک 
ملورد نلادر در فعالیت هلای اطاعاتلی محسلوب می شلود چلرا کله 
وی هلم زملان بلا سلفارتخانه بیلش از ۳5 کشلور در تهلران مرتبط 

اسلت.  بوده 
  در مراسلم جشلني که توسلط معاونلت فرهنگی دانشلگاه زنجان 
بله بهانله آغلاز امامت املام زمان)علج( و همزمان با شلب یلدا تحت 
عنلوان »جشلن ربیلع« در این دانشلگاه برگزار شلد،برخي از دختران 
وپسلران حاضلر بلا تحریک مجلري برنامله ونواختن موسلیقي تند ، 
در ایلن مراسلم اقدام به رقلص وپایکوبي نمودند.این در حالی اسلت 
کله رهبرمعظلم انقلاب بارهلا نسلبت بله این مسلائل در دانشلگاه 
هلا هشلدار داده واخیلرا فرمودنلد: دانشلگاه جلای برپایلي کنسلرت 

موسلیقی نیست.
  در راسلتای سیاسلت دشلمنان انقلاب در تجلیلل و بزرگنمایلی 
از سیاسلتمداران هلم سلو بلا خود بلا هدف جذب بیشلتر آنلان، یک 
موسسله بیلن الملللی انگلیسلی محملد جلواد ظریلف را بله عنلوان 
ریسلک پذیرترین سیاسلتمدار جهلان در سلال ۲015 معرفلی کلرد!!
   کاندیداتلوری افلراد وابسلته به مدیران و خانلدان های خاص در 
انتخابلات پیلش روی مجاللس شلورای اسلامی و خبلرگان رهبری 
نسلبت بله تملام انتخابلات قبلی بلی سلابقه بلوده و آمارهلای اولیه 
نشلان میدهد که 5۲.8 درصد از کاندیداها ، مسلتقیم یا غیرمسلتقیم 
بله شلبکه خانلواده هلای مدیلران دولتلی و خانلدان هلای خلاص 
مرتبلط هسلتند کله از ایلن پدیده می تلوان به خیزش خانلدان های 

حاکلم ، علیله جمهوریت تعبیلر کرد.
   عفلت مرعشلی همسلر هاشلمی رفسلنجانی، کله بلرای ثبلت 
نلام فرزندانلش در انتخابلات مجللس بله وزارت کشلور رفتله بود در 
مصاحبله ای گفلت : بازهلم ملی گویلم حکلم مهلدی جلان، پلدر 

اسلت!! بازی  سلوخته 
  ثبلت نلام بلدون نوبلت محسلن و فاطمله هاشلمی، عللی رغلم 
اینکله تعلداد زیلادی از داوطلبیلن دقایقی زیلادی را در صلف انتظار 
ثبلت نلام نمایندگلی مجللس گذرانده و همچنلان منتظر فرارسلیدن 
نوبتشلان بودنلد، باعلث اعتراض دیگلر داوطلبیلن ثبت نلام و ایجاد 

تشلنج در سلتاد انتخابات وزارت کشلور شلد.
  حسلین مرعشلی سلخنگوی حلزب کارگلزاران سلازندگی  و از 
مجرملان امنیتلی فتنله 88 در ملورد جلای گرفتلن عللی الریجانلی 
در لیسلت حلزب کارگلزاران سلازندگی ایلران، گفلت: الریجانلی در 
شهرسلتان قلم ملورد احتلرام ملا هسلتند و ممکن اسلت در لیسلت 
اصاح طلبلان حاملی دولت جای گیرند یلا کاندیدایی در مقابل شلان 

داد. نخواهیم  قلرار 
  همچنیلن محملد عطریانفلر از محکومیلن فتنه 88 هفته گذشلته 
در گفتگلو بلا یلک روزنامله اصلاح طللب حاملی هاشلمی گفلت: 
»در نلگاه اول آقلای الریجانلی بله دلیلل اینکله تجربله موفقلی در 

عاشورائیان  امروزعاشورائیان دیروز 

حاشیه های جهان 

حاشیه های ایران
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امام خامنه ای ) مدظله العالى ( : لیستهایى که دلشان دنبال حرفهای امریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند
مهچون گذشته اصرار دارمی که مهه، حتی کسانی که نظام را و رهربی را قبول ندارند پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به 
ملت، ایران و نظام مجهوری اسالمی است.شرکِت مهگان در انتخابات موجب پایداری و تقویت نظام اسالمی، استمرار تأمنی امنیت کامل، 
افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابّهت مجهوری اسالمی ایران در نزد دمشنان است .آرا و سالیق خمتلف، ایراد ندارد، 
مهم آن است که تالش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.اگر این دقت صورت گرید حتی اگر برخی منتخبان، بعدًا مطلوب 
از آب در نیایند، »تالش و دقت رأی دهنده برای انتخاب نامزدهای شایسته«، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.جملس از زوایای خمتلف 
بویژه از حلاظ تصویب قواننی، ریل گذاری برای حرکت دولتها، و جتلی ایستادگی ملت امهیت بی نظریی دارد.جملسی که در قضیه هسته 
ای و دیگر مسائل مقابل دمشنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرفها و مواضع ملت را بیان کند با جملسی که در مسائل گوناگون حرفهای 
دمشن را تکرار می کند، از زمنی تا آمسان تفاوت دارد. مردم مهه ی استانها و شهرها، باید در انتخاب منایندگان خود، کاماًل دقت کنند و در 
درستی انتخاب، به اطمینان برسند.البته شناخت کامِل یکایک نامزدها، واقعًا دشوار است اما می توان با دقت در سوابق و مواضِع کسانی 
که فهرستها و لیستهای انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره لیستها تصمیم گرفت.اگر پیشنهاد دهندگاِن لیستها، مؤمن و انقالبی هستند و 
خط امام را واقعًا قبول دارند می توان به لیست آنها درباره جملس شورای اسالمی و جملس خربگان اعتماد کرد اما اگر به انقالب و دین 

و استقالل، چندان امهیتی منی دهند و دلشان دنبال حرفهای امریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند.

شهید مدافع حرم ، محمدهادی ذوالفقاری : پشت سر والیت فقیه باشید
وصیتم به مردم ایران و در بعضی از قسمت ها برای مردم عراق این است که من االن حدود سه سال است که خارج از کشور زندگی  می کنم 

مشکالت خارج کشور بیشرت از داخل کشور است قدر کشورمان را بدانند و پست رس ولی فقیه باشند و با بصیرت باشند چون همین ولی 

فقیه است که باعث شده ایران از مشکالت بیرون بیاید و از خواهران می خواهم که حجابشان را مثل حجاب حرضت زهرا رعایت بکنند نه 

مثل حجاب های روز چون این حجاب ها بوی حرضت زهرا)س( را منی دهد.

امام زمان را تنها نگذارید
از برادرانم می خواهم که غیر حرف آقا حرف کس دیگری را گوش ندهند جهان در حال تحول است دنیا دیگر طبیعی نیست االن دو جهاد 

در پیش داریم اول جهاد نفس که واجب تر است زیرا همه چیز لحظه آخر معلوم می شود که اهل جهنم هستیم یا بهشت، حتی در جهاد با 

دشمن ها احتامل می رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب نیاید چون برای هوا نفس رفته جبهه و اگر برای هوای نفس رفته باشید 

یعنی برای شیطان رفتید و در این حال چه فرقی است بین ما و دشمن؟ 

آن ها اهل شیطان هستند و ما هم شیطانی. دین خودتان را حفظ کنید چون اگر امام زمان بیاید احتامل دارد روبه روی امام باشیم و با امام 

مخالفت کنیم. امام زمان را تنها نگذارید من که عمرم رفت و وقت از دست دادم تا به خودم آمدم دیدم که خیلی گناه کردم و پل های پشت 

رسم را شکانده ام و راه برگشت ندارم. بچه های ایران و عراق من دیر فهمیدم و خیلی گناه و کارهای بیهوده انجام داده ام و یکی از دالیلی 

که آمدم نجف به خاطر همین بود که پیرشفت کنم نجف شهری است که مثل تصفیه ُکن است که گناه ها را به رسعت از آدم می گیرد و 

جای گناهان ثواب می دهد این موالی ما خیلی مهربان است.

منتظران ظهور
دلـم هـوای تـو کرده هـوای آمـدنت

صـدای پای تو می آید صـدای آمـدنت

بیـا که خـوانده برایم زکودکی مـادر

هـمیشه در دل شب زقـصه های آمـدنت

گـر ز روز و شـب و ماه و سال بگذشته

تـمـام عمـر نشستم به پای آمـدنت

چقدر وعده وصــل تو را به دل بدهم

چقدر به جمـعه بخوانم دعای آمدنت...

مدیریلت مجلس داشلته نسلبت به آقای علارف که تجربله پارلمانی 
نداشلته اند مناسلب تر بله نظر می رسلد. درحاللی که آقای علارف در 
مدیریلت اجرایلی به عنوان وزیلر، معاون اول و حتلی »رئیس جمهور 
در تقدیلر«، دارای تجلارب ارزنده ای اسلت که روزی بله کار می آید.« 
عضلو شلورای مرکلزی کارگلزاران در بخلش دیگلری از سلخنانش 
گفلت: »آقلای الریجانلی کله دارای وجهله مللی اسلت و از نفلوذ 
خلود  گلیلم  اسلت  برخلوردار  اصولگرایلی  جریلان  در  گسلترده ای 
را از آب گل آللود تنلدروی، بیلرون کشلید. بلا توجله بله تجلارب و 
نقش آفرینلی موثلر آقلای عللی الریجانلی، چنان نیسلت کله او باید 
خلود را بله اصولگرایلان نزدیک کند، بلکله این اصولگرایان هسلتند 
کله بایلد به آقلای الریجانی نزدیک شلوند و اقتدا کننلد.« عطریانفر 
همچنیلن بلا موجه و منطقی دانسلتن شلخصیت ناطق نلوری گفت: 
»شلخصیت ممتلاز دیگلری کله بتوانلد محلور وحلدت اصولگرایان 

باشلد قطعا عللی الریجانی اسلت.«
  فاطمله هاشلمی رفسلنجانی گفلت که مردم بله ردصاحیت های 
گسلترده عکس العمل نشلان خواهند داد.بر اسلاس مصاحبه ای که در 
روزنامه جمهوری اسلامی منتشلر شلده، فاطمه هاشلمی رفسنجانی 
دختلر اکبلر هاشلمی رفسلنجانی در اظهارنظلری تهدیدگونله تاکید 
می کنلد کله »اگلر ردصاحیت ها گسلترده باشلد به طلور قطع مردم 
نسلبت بله ایلن مسلئله ناراحلت خواهنلد شلد و عکس العمل نشلان 
خواهنلد داد.«چنین اظهاراتی در منظومه ادبیات سیاسلی به روشلنی 
حاکلی از تهدیلد سلاختارهای رسلمی نظلام تلقلی می شلود. پیش تر 
نیلز شلخص هاشلمی رفسلنجانی موضلع مشلابهی در گفت وگلو با 
روزنامله آرملان اتخلاذ کلرده بلود. هاشلمی در آن گفت وگلو تلویحًا 
می گویلد در صورتلی که شلورای نگهبلان آنطور کله وی می خواهد 
عملل نکنلد یا نتیجله انتخابلات برخلاف میل ایشلان باشلد، ثبات 
و امنیلت و آراملش کشلور بله هم خواهلد ریخت و آنچله در منطقه 
رخ ملی دهلد در ایلران تکرار خواهد شلد.گفتنی اسلت روز انتخابات 
۲۲ خلرداد 88، خانلم عفلت مرعشلی همسلر هاشلمی رفسلنجانی 
پلس از انداختلن رای خلود به صنلدوق، خطاب به خبرنلگاری که از 
وی پرسلید »توصیله شلما به هوادارانتان چیسلت؟« گفلت که »اگر 

تقللب شلد بریزید تلوی خیابونها«.
  جعفلر شلجونی در سلسلله نشسلت های بصیرتلی »صلراط« ، 
سلخنان اخیلر هاشلمی رفسلنجانی در ملورد والیلت فقیه را اشلتباه 
دانسلت و گفلت: جامعله مدرسلین و جامعله روحانیلت مبلارز او را از 
لیسلت خلود حلذف کرده انلد.وی خاطرنشلان کلرد: شلورای رهبری 
غیلر قانونلی اسلت و هر فلردی این موضلوع را مطرح کلرده خاف 
قانلون عملل کلرده اسلت، زیلرا ایجاد شلورا بلا حضلور 1۲ رهبر در 
نقلاط مختللف، سلبب هلرج و ملرج می شلود؛ این سلخنان سلودی 
نلدارد و دنبلال کلردن این سلخنان نیلز غیلر قانونی است.شلجونی 
بلا بیلان اینکله رهبلر انقلاب اسلامی از روسلای جمهلور حفاظت 
می کننلد تلا دوران ریاسلت آن هلا بله پایلان برسلد مطلرح کلرد: 
رهبلری در ایلن دوران آن هلا را ارشلاد می کننلد زیلرا طلی دوران 
ریاسلت جمهلوری برخلی از تفکرهلای نادرسلت شلنیده و دیلده 
می شلود کله نبایلد در افلکار ملردم جامعه تاثیرگذاری داشلته باشلد.
  نماینلده ملردم تهلران در مجللس گفلت: ضدانقابیلون قصلد 
بررسلی  معیلار  بنابرایلن  دارنلد،  را  نگهبلان  شلورای  تضعیلف 
صاحیت هلا سلوابق افلراد اسلت. محملد سللیمانی نماینلده ملردم 
تهلران در مجللس شلورای اسلامی افزود: اگلر کسلی از نامزدهای 
بلا  بایلد  نلدارد  اسلامی صاحیلت  شلورای  و  خبلرگان  مجللس 
قاطعیلت اعلام و رد شود.سللیمانی بلا بیلان اینکله مبنلای اصللی 
تاییلد نامزدهلای انتخاباتلی احراز صاحیت اسلت، خاطرنشلان کرد 
کله بایلد بلرای بررسلی صاحیت هلا، محکومیت هلا در نظلر گفتله 
شلود و نامزدهلا نبایلد سلوابق سلوء داشلته باشلند. ایلن نماینلده، 
در تشلریح یکلی از مهمتریلن مصادیلق سلابقه سلوء، فتنله را یلک 
طلرح برانلدازی و مدیریلت شلده مهلم از سلوی آمریلکا، اسلرائیل 
و بللوک غلرب معرفلی کلرد کله خسلارت های بسلیار زیلادی بله 
کشلور وارد کرده اسلت. سللیمانی ادامه داد: در جریان فتنه کسلانی 
کله شلریک یلا فعلال بلوده و نقلش داشلتند یلا در مقابل ایلن فتنه 
سلکوت کردنلد نمی تواننلد شلرایط الزم را بلرای مجللس خبلرگان 
و مجللس شلورای اسلامی احلراز کننلد. شلورا در ایلن مرحله یک 
وظیفله بسلیار خطیلری دارد کله اگلر به آن بله خوبی عملل کند در 
راسلتای حفاظلت و حراسلت از انقلاب پیلش رفتله اسلت. نماینده 
ملردم تهلران در مجللس در خاتمه بیان کلرد: اگر خدایی ناخواسلته 
شلورای نگهبلان تحت فشلارهایی کوتلاه آمده یا مماشلاتی بلا فتنه 
گلران داشلته باشلد خسلارت های جبلران ناپذیلری بله نظلام وارد 

می شلود.

امتحلان  در  حالیکله حسلن خمینلی  در  دانلا  راه  گلزارش  بله    
برگزار شلده توسلط شلورای نگهبان قانون اساسلی شلرکت نکرده، 
یلک منبلع آگاه اعلام کلرد کله وی درخواسلت برگلزاری امتحلان 
اختصاصلی بلرای خلود را مطلرح نملوده کله ایلن اقلدام تاکنلون 
بلا پاسلخ روشلنی هملراه نبلوده اسلت. همیلن گلزارش حاکیسلت 
نزدیلکان ایلن ناملزد بلرای تحقلق خواسلته عجیلب خود اقلدام به 
رایزنلی بلا برخلی چهلره هلا نملوده و از طلرق مختللف به شلورای 
نگهبلان بلرای پذیلرش شلرط خلود فشلار آورده اند.گفتنلی اسلت 
سلخنگوی شلورای نگهبلان در اظهلار نظلری رسلمی اعلام کلرد 
کسلانیکه در آزملون شلورای نگهبان شلرکت نکردند فرصلت احراز 
صاحیلت علملی خود توسلط شلورای نگهبلان را از دسلت داده اند.

  سیاسلت عقلب نشلینی و کوتلاه آملدن دوللت حسلن روحانی در 
قبلال مسلتکبرین نتایلج جالبلی بله ارمغلان آورده اسلت.در حالیکله 
هملواره هاشلمی رفسلنجانی، حاملی و پدر معنلوی دوللت روحانی، 
مدعلی داشلتن روابلط نزدیلک و حتلی خانوادگلی بلا آل سلعود و 
حلکام عربسلتان بلوده اسلت، تنش هلای موجلود میان عربسلتان و 
ایلران عجیلب بله نظر می رسلد. در همیلن زمینه یکی از مشلاوران 
پادشلاه سلعودی ابراز داشته اسلت: کشلورهای حوزه خلیج ]فارس[، 
ریله اقتصلادی ایلران هسلتند املا ملا کاری با مللت ایلران خواهیم 
کلرد کله در خیابلان هلای عربسلتان ماننلد ولگردهلا گدایلی کنند. 
انلور عشلقی، مشلاور شلاه سلعودی در گفتگلو بلا شلبکه تلویزیونی 
»المحلور« مدعلی شلد: سلپاه پاسلداران، عاملل آتش زدن سلفارت 
عربسلتان در تهلران بلود هملان طلور کله پیلش از ایلن، بلر سلر 
سلفارت امریلکا آن بلا را آوردنلد. ایلن ژنلرال بازنشسلته سلعودی 
کله بله دوسلتی بلا تل آویلو معلروف اسلت در پلی حلوادث اخیلر 
سلفارت عربسلتان مدعلی شلده که ایران بلا این اقدام ثابلت کرد در 
بسلیاری از اقداملات تروریسلتی دسلت دارد و آملوزگار اصللی »نمر 
باقلر النملر« بلوده اسلت. گفتنلی اسلت هلر چنلد کارشناسلان این 
دسلت سلخنان گسلتاخانه و هتاکانه سلعودیها را در جهت دمیدن در 
آتلش خط صهیونیسلتی تفرقه شلیعه - سلنی ارزیابی ملی کنند، اما 
ایلن نکتله را نیلز نبایلد فراملوش کلرد که  سیاسلت تنلش زدایی و 
بازگشلت علزت به پاسلپورت هلای ایرانی کله با عقب نشلینی های 
مکلرر دولتملردان ایرانلی در برابلر قللدری هلای مسلتکبران همراه 
بلوده اکنلون منجلر بله کوتلاه آملدن در برابلر زیلاده گویلی هلای 

نوکلران آمریلکا و صهیونیسلم در منطقله نیز شلده اسلت.
  ۲0 خردادملاه سلال جلاری باالخلره دادگاه حکم مهدی هاشلمی 
کله متهلم بله اخلذ رشلوه اختلاس ۶00 میلیونلی تومانلی بلود را 
براسلاس ملاده 5 قانون تشلدید مجلازات مرتکبین ارتشلاء، اختاس 
و کاهبلرداری،  اعلام کلرد. 10 سلال حبس، رد ملال ۶00 میلیون 
تومانلی و 1.۲ میلیلارد توملان جلزای نقلدی و همچنیلن انفصلال 
دائلم از خدملات دولتلی، حکلم ایلن آقلازاده جنجالی بلود. همچنین 
براسلاس ملاده ۳ قانون تشلدید مجلازات مرتکبین ارتشلاء، اختاس 
و کاهبلرداری، وی کله متهلم به ارتشلاء به مبللغ 5 میلیون و ۲00 
هلزار دالر بلود بله 10 سلال حبلس، رد ملال بله مبللغ 5.۲ میلیون 
دالر و جلزای نقلدی معلادل هملان مقلدار )5.۲ میلیلون دالر( و 
انفصلال دائلم از خدملات دولتی بله همراه 50 ضربه شلاق محکوم 
شلد. اکنلون 1۴7 روز از زندانلی بلودن ایلن آقازاده گذشلته اسلت و 
حجت االسلام اژه ای در پاسلخ بله سلؤالی مبنی براینکله آیا مهدی 
هاشلمی رد ملال و جریمله نقلدی را پرداخلت کلرده یا خیلر، اعام 
کلرده اسلت: اطلاع دقیقلی از ایلن موضوع نلدارم اما بعیلد می دانم 
کله ایلن رد ملال و جزای نقدی پرداخت شلده باشلد. البتله تا زمانی 
کله وی در بازداشلت اسلت فرصلت دارد رد ملال و جلزای نقدی را 

تعییلن شلده را بپردازد.
  گفته هلای یلک منبلع مطللع حکایلت از آن دارد که قللب رآکتور 

آب سلنگین اراک هفته گذشلته خارج و با سلیمان پر شلده اسلت
  روابلط عموملي نیلروي دریایي سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي 
اعلام کلرد: در سلاعت 1۶:۳0 روز سله شلنبه ملورخ ۲۲ دي 1۳9۴ 
دو فرونلد شلناور رزملي امریکایي حاملل ده تفنگدار مسللح وارد آب 
هلاي سلرزمیني جمهوري اسلامي ایلران در حوالي جزیره فارسلي 
شلده بود کله واحدهاي شلناوري رزملي منطقه دوم نیلروي دریایي 

سلپاه انهلا را توقیلف و به جزیره فارسلي منتقلل کردند.
  آیلت اهلل یلزدی بلا اشلاره بله ایلن کله در مسلاله احلراز اجتهلاد 
داوطلبلان نمایندگلی خبلرگان قانلون تکلیلف را مشلخص کلرده 
اسلت، گفلت: فقهلای شلورای نگهبلان تحت هیلچ فشلاری درباره 
هیلچ کلس حاضلر نیسلتند نظر بدهنلد و ما غیلر از قانلون هیچ چیز 
دیگلر را قبلول نداریلم. دربلاره احلراز اجتهلاد داوطلبان و افلراد باید 
فقهلای شلورای نگهبلان حکلم بله علمیلت و اجتهلاد افلراد بکنند؛ 

واال ایلن کله اسلتادش چیلزی نوشلته، جامعله مدرسلین نوشلته، 
جامعله روحانیلت نوشلته و یلا فلان شلخص مطلبلی نوشلته، اینها 
هیلچ کلدام اعتبلار قانونلی نلدارد، بلکله تشلخیص فقهای شلورای 
نگهبلان ملاک اسلت. با کملال احتراملی که بلرای هملگان بویژه 
بلزرگان قائلل هسلتیم، تاکیلد ملی کنیلم ایلن که فلان مرجلع یا 
فلان مجتهلد بگوید فانلی مجتهد اسلت، این عتبار قانونلی ندارد، 
هرچنلد محتلرم اسلت و نمی شلود به ایلن دلیل که یک نفر کسلی 

را تاییلد کلرده قانلون را کنار گذاشلت.
  در پلی حضلور مدیلران شلبکه مسلتند به هملراه محملد آفریده 
در منلزل شلهید مصطفلی احملدی روشلن مادر این شلهید بلا بیان 
ایلن کله بله هیچ وجله مهمانلان را نمی شلناختیم و فقط بله احترام 
شلهید مهمان نلوازی کردیلم گفلت: بعلد از ایلن کله رفتنلد متوجله 
شلدیم یکلی از ایلن افلراد کسلی اسلت کله فیللم »یلک خانلواده 
محتلرم« علیله شلهدا و خانلواده هایشلان را تهیله کرده اسلت. وی 
افلزود: اگلر می دانسلتیم چنیلن شلخصی بنا اسلت همراه مسلئولین 
شلبکه مسلتند بیایلد قطعلًا نمی پذیرفتیم که ایلن آقا به خانه شلهید 
وارد شلود؛ همله هلم می داننلد خانلواده شلهید احملدی روشلن چه 

خانلواده ای اسلت و چله دیدگاه هایلی دارد.
  در حاللی کله جریان سیاسی-رسلانه ای حامی سیدحسلن خمینی 
طلی روزهلای گذشلته لیسلتی از علملای تاییدکننلده اجتهلاد او را 
منتشلر کلرده بودنلد، پلس از تکذیلب ایلن مسلاله توسلط چندتلن 
از علملا، در یلک عقلب نشلینی رسلانه ای کوشلیدند ایلن مطلب را 
خبرسلازی رسلانه های مخاللف بیت املام معرفی کنند! گفتنی اسلت 
مطللب و تصویلر »»ملوج حمایت حوزوی از سیدحسلن خمینی« که 
آغاز جریان سلازی رسلانه ای اسلتقبال علملا از اجتهاد حسلن خمینی 

بلود از کانلال تلگلرام حسلن خمینی حذف شلده اسلت! 
  بلذر پلاش عضلو هیئت رئیسله مجللس با بیلان اینکله مدیریت 
ژنراللی زنگنله در وزارت نفلت خسلارت 18 میلیلارد دالری بابلت 
پرونلده کرسلنت و 5۴.7 میلیلارد دالر عدم النفلع از کاهلش قیملت 
نفلت را بله کشلور تحمیلل کلرد، گفلت: آقلای زنگنله بله جلای 

»فحاش خوانلدن« منتقلدان خلود، بایلد پاسلخگو باشلد. 
  اقداملات اطاعاتلی گسلترده و پیچیلده دسلتگاه های امنیتلی و 
انتظاملی در شناسلایی تجملع کننلدگان مقابلل سلفارت آل سلعود 
در حاللی صلورت می پذیلرد کله ایلن دسلتگاه ها علی رغلم وجلود 
هشلدارهای قبللی، در شلب حادثله بلا برنامه ریلزی مشلخص وارد 
صحنله نشلده و نسلبت بله انجلام وظایفشلان اهملال و سسلتی به 

خلرج داده بودنلد.
  متاسلفانه اسلتاندار فلارس درجواب نامه  سلردار باقلرزاده مبنی بر 
تشلییع شلهدای تازه تفحص شلده در شلهر شلیراز ، مخالفت خود را 
بلا برگلزاری مراسلم مذکور اعلام و بهانه خلود برای ایلن مخالفت 
را نگرانی از »عدم اسلتقبال« و »هم اسلتانی نبودن شلهدای گمنام 
تفحلص شلده« در ایلن اسلتان عنلوان کلرده املا در پایلان نامله 
نگرانلی اصللی خلود را اینگونله لو داده اسلت کله بلرای »نگرانی از 
بهره بلرداری انتخاباتلی«، الزم اسلت مراسلم تشلییع بله زمانی پس 
از برگلزاری انتخابلات مجللس منتقلل شلود! بلا ایلن وجلود سلردار 
باقلرزاده در پاسلخ بله نامه اسلتانداری، بلا صراحت از برگلزاری این 
برنامله در موعلد مقلرر خبلر داده و نوشلته اسلت: باسلمه تعاللی -  
دفتلر؛ سلام بنلده را بله آقای اسلتاندار فلارس جناب آقای افشلانی 
برسلانید و بگوییلد: بلرای ایلن نلوع نگاهلی کله دارنلد متاسلفمم ! 
تشلییع پیکرهلای طیبله شلهدا برابلر روش جلاری و زمان بنلدی به 

حلول و قلوه الهی انجلام خواهد شلد !
  آیلت اهلل عللم الهلدی املام جمعله مشلهد در جلواب خبرنگاری 
کله از او پرسلید ، آقلای هاشلمی خودشلان را بهتریلن یلار بلرای 
حضلرت آقلا می داننلد و منتقدان خلود را چاپلوس رهبلری می دانند، 
نظلر شلما راجلع بله ایلن جمله آقای هاشلمی چیسلت ؟ گفلت : در 
ملورد اینکله ارادت و اعتقلاد ایشلان نسلبت بله مقام معظلم رهبری 
چقلدر اسلت را کله من نمی دانلم. از قلب یلک فرد که فلرد دیگری 
اطلاع نلدارد. محبلت هلر کسلی در دللش اسلت. اگر گفلت که در 
دل ملن ایلن اسلت کله ملا نمی توانیم انلکار کنیلم و بگوییلم دروغ 
می گویلد. منتهلی ایلن مظاهر بایلد در گفتلار و رفتار آقای هاشلمی 
بلروز کنلد. گیر ما سلر بلروز مظاهلر این ادعاها اسلت. ادعا درسلت 
اسلت، نمی توانیلم بگوییلم کله ایشلان نعلوذ بلاهلل دروغ می گویلد، 
املا رفتلار و برخلورد ایشلان، سلخنان و بیاناتلی که اظهلار می کنند 
بایلد ایلن ادعلا را ثابت کند. االن متأسلفانه ایشلان افلرادی را که با 
رهبلری زاویله و موضلع دارنلد، در بلوک خودشلان تعریلف می کنند 
و ایلن افلراد از بعضی فرمایشلات ایشلان، بهره بلرداری می کنند؛ اما 

اینکله در دل آقلای هاشلمی چیسلت را خلدا می داند.

حاشیه های مبارکه 
  حجلت االسلام و المسللمین محملدی امام جمعه شلهر مبارکه 
در خطبه هلای نملاز جمعله ایلن هفتله گفلت : مجلسلی کله در 
تلراز انقلاب اسلامی شلکل ملی گیلرد مجلسلی متفاوت با سلایر 
کشورهاسلت. اینکله گاهلی اوقلات در تبلیغلات مجللس چیزهایلی 
ملی بینیلم کله تعجلب ملی کنیلم بلرای ایلن اسلت کله هلر روز 
نسلبت بله ارزشلهایمان افلول ملی کنیلم . بله جلای آنکله ارزش 
ملدار باشلیم ،  بله جلای آنکه نملره بله توانمندی هلا و تخصص ها 
بدهیلم ،  رو بیاوریلم بله رفتلاری کله شایسلته نظلام ملا نیسلت!!! 
ایلن درشلأن یلک نماینده نیسلت . مجلس تراز اسلامی مجلسلی 
اسلت کله نلگاه کان و همله جانبله بله کشلور داشلته باشلد در 
عیلن حاللی کله به مسلائل راهبردی اهمیلت می دهلد ، کان نگر 
هلم باشلد. ماحظلات فرهنگلی ، سیاسلی و اجتماعی رعایت شلود 
. طلوری نباشلد کله املروز چیلزی تصویلب شلود و ده روز دیگلر 
دوبلاره ویرایلش شلود. یکلی از شلرطهایش این اسلت کله تعهد و 
تخصلص و دلسلوزی را بله هلم گلره بزنلد. نماینلده نباید بله فکر 
خلود خواهلی یلا جلاه طلبلی باشلد . ایلن صندللی های سلبزرنگ 
بلر دریایلی از خلون شلهدا نهاده شلده اسلت . مجلس تلراز انقاب 
اسلامی مجلسلی اسلت که اسلیر عایلق گروهی و جناحی نشلود 
خلوب اسلت که انسلان آزاده باشلدو بر اسلاس منافع مللی تصمیم 
بگیلرد. مجلسلی باشلد کله اهلل تعاملل بلا سلایر قلوا و متعهلد به 

آرمانهلای انقلاب و مکتلب املام و رهبری باشلد.
در  طالخونچله  شلهر  جمعله  املام  غاملی  االسلام  حجلت    
خطبه هلای نملاز جمعله هفتله گذشلته ضملن انتقاد از نحوه شلکل 
گیلری هیئلت اجرایی و یلک جانبه نگری در تشلکیل آن از زحمات 
آنلان تشلکر نملود و گفلت :  از ملردم در خواسلت ملی کنلم که از 
شلورای نگهبلان و هیئلت نظلارت حمایلت کاملل داشلته باشلند . 
چلون در ایلن زملان سلد نفلوذ دشلمن شلورای نگهبان اسلت و بر 

همله ملا الزم اسلت کله ایلن شلورا را حمایلت کنیم .
  مسلتنداتی از یلک مهلد کلودک در شلهر مذهبلی طالخونچه به 
این نشلریه رسلیده اسلت که متأسلفانه مربیلان این مرکلز به جای 
تربیلت و آملوزش صحیح کلودکان و نونهاالن با پخلش ترانه های 

مبتلذل آنلان را تشلویق به رقص ملی نمایند . 
  شلایعاتی در سلطح شهرسلتان مبنلی بلر تاییلد و رد صاحیلت 
زمانبنلدی  کله طبلق جلدول  اسلت  کاندیداهلا مطلرح  از  بعضلی 
انتخابلات تلا پایان روز شلنبه - ۲۶ دی ماه 9۴  که شلورای نگهبان 
تصمیلم نهایلی را اعلام ملی نمایلد ،  تمامی ایلن اخبار بلی پایه و 

اسلاس می باشلد . 
  خبرها حاکی از آن اسلت که جبهه متحد اصولگرایان در شهرسلتان 
تشلکیل شلده کله ایلن مجموعله چهار سلال گذشلته بر خلاف دوره 
هلای قبلل از آن نتوانسلت رسلالت خلود را بله درسلتی انجلام دهد  و 
فقلط اسلم اصولگرایلی را بلا خود به یدک می کشلید . در ایلن دوره به 

دنبلال اجملاع بلر انتخاب یلک کاندیدا می باشلد .
  شلنیده شلده اسلت جریان اصاحات و کاندیداهلای حامی دولت 
اعتلدال هلم بلا رایزنلی هلای مختلف بله دنبال اجملاع بلر انتخاب 

یک نامزد مشلترک در شهرسلتان هسلتند . 
  شلنیده شلده اسلت که برخلی از نامزدهای انتخابات شهرسلتان 
مباللغ چنلد صلد میلیونلی بلرای خدملت بله ملردم !!! اختصلاص 
داده انلد کله در هفتله هلای گذشلته  مقلداری از ایلن مباللغ صرف 
پهلن کلردن سلفره هلای شلام بلرای رضلای خلدا و نه بلرای اخذ 

رأی !!! هزینله نملوده انلد . 
  متأسلفانه شلاهد آن هسلتیم کله برخلی از کانیداهلای انتخابلات 
مجللس دهلم بله جلای معرفلی نملودن توانایی هلا و تفکلرات خود 
اقلدام بله تخریب رقبلای انتخاباتی خود پرداخته و اخاق اسلامی و 
اجتماعلی را زیلر پلا نهاده انلد . باید دقت نملود که  این افلراد با این 
طلرز منلش و رفتلار قصلد خدمت به ملردم و محرومیلن را دارند و یا 

در پلی رسلیدن به پسلت  ومقلام و آملال و آرزوهای خود هسلتند ؟
  از جلسلات تبلیغاتلی نامزدهلا خبرهایلی بله گلوش می رسلد که 
برخلی از کاندیداهلا بلدون اطلاع از وظایلف نمایندگی و یلا از روی 
بلی صداقتلی بلا مردم ، شلعار هلا و وعده هایلی را عنلوان می کنند 
کله در اختیلار و حیطله جایگاه نماینده نمی باشلد . و نبایلد انتظاری 
انتخلاب شلدن بلرای حلل مشلکات  افلراد  در صلورت  ایلن  از 

. شهرسلتان داشت 

عاشورائیان فردا
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4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

وزیر سابق اطالعات گفت: امروزه طلحه و زبیرها به میدان 
آمدند و ما برای مقابله با این فتنه باید خود را بیش از گذشته 
 آماده کنیم و در حفظ و حراست از مسیر و جایگاه امام بیش از 

پیش بکوشیم.
حجت االسالم حیدر مصلحی در جمع فرماندهان سپاه امام رضا 
)ع(  با بیان اینکه باید مسیر انقالب را با گفته های رهبر معظم 
انقالب مطابقت دهیم، اظهار کرد:  رهبری فرموده اند که نباید 
راه امام راحل گم یا از آن غفلت شود و یا عمدا کنار گذاشته شود.
وزیر سابق اطالعات با بیان اینکه امروز همراهان استکبار به 
دنبال از بین بردن راه امام راحل هستند، گفت: برخی نیز در 
این میان از ترفندهای موجود برای گمراهی مسیر اصلی انقالب 

استفاده می کنند.
وی ادامه داد: خاطره گویی و خاطراتی که از امام نقل می شود 
خاطره گویی ها،  این  در  زیرا  است  رویکرد  همین  اساس  بر 
در  نمی شود،  گفته  انقالب  و  امام  از  صحیحی  گفتمان های 
اتفاق ها  نیز استکبار می خواهد این  انتخابات پیش رو  جریان 

ادامه داشته باشد تا مسیر انقالب عوض شود. 
وی تصریح کرد: امروزه طلحه و زبیرها به میدان آمدند و ما برای 
مقابله با این فتنه باید خود را بیش از گذشته  آماده کنیم و در حفظ 

و حراست از مسیر و جایگاه امام بیش از پیش بکوشیم.
مصلحی تصریح کرد: امام راحل عنوان می کردند که ما به دنبال 
پیاده سازی اسالم ناب محمدی هستیم، اسالمی که در مسیر 
اسالم  ما  اسالم  می کند،  حرکت  بیچارگان  دردمندی  و  فقر 
پابرهنگان است اما هیچ گاه عنوان نکردند که ما می خواهیم در 

مسیر استکبار و سرمایه داری حرکت کنیم. 
وی به برخی از ویژگی های اسالم آمریکایی اشاره کرد و گفت: 
اسالم  است،  و سرمایه داری  اشرافی  اسالم  آمریکایی  اسالم 
آمریکایی اسالمی است که ابوسفیان در زمان پیامبر آن را پیاده 

می کرد.
علیه  استکبار  که  موضوع  این  گفت:  اطالعات  سابق  وزیر 
جمهوری اسالمی بسیج شده است، شوخی نیست، کشورهای 
مستکبر دنیا با برنامه ریزی گسترده در حال تغییر مسیر انقالب 

اسالمی هستند.
مصلحی با اشاره به بحران سوریه نیز تصریح کرد: در آن زمان 
که بحران سوریه آغاز شد در شورای امنیت ملی تصمیم بر این 
شد که من با ولیعهد عربستان برای حل این بحران دیدار داشته 
باشم، در ابتدای امر تصمیم گرفتم که بررسی  کنم چه کسانی از 
ایران با ولیعهد عربستان دیدار داشتند و وی در این جلسات به 

چه موضوعاتی اشاره کرده است.
مصلحی گفت: بررسی های نشان می داد که ولیعهد عربستان 
تمامی مذاکره کنندگان را با ترفندهای خاصی به گوشه رینگ 

می برد و صحبت های خود را بر آنها غلبه می کرد.
دیپلماسی  قواعد  خالف  گفت:  اطالعات  اسبق  وزیر 
صحبت های وی را قطع کردم و عنوان کردم که در شان من 
نیست پاسخ صحبت های شما را بدهم، امروز ما به دنبال حل 

بحران سوریه هستیم.
وی به نکته ای کلیدی در مذاکره خود با ولیعهد عربستان اشاره 
کرد و گفت: در آن مالقات ولیعهد عربستان گفت که در زمان 
جنگ عراق علیه ایران با همکاری کشورهای منطقه بیش از 
10 میلیون دالر به صدام کمک کرد و این موضوع نشان دهنده 
عمق کینه و نفرت وهابیت و عربستان علیه جمهوری اسالمی 

ایران است.
مصلحی گفت: امروز باید بررسی کرد که صدام در کجا قرار 
دارد، وهابیت در چه نقطه ای قرار دارد، امروز حکومت عراق 
بر اساس چه رویکردی شکل گرفته و نقش جمهوری اسالمی 

ایران در این میان چیست؟

کرد:  خاطرنشان  وی 
افراد بسیاری از ابتدای 
کردند  تالش  انقالب 
انقالب  مسیر  که 
اما  کنند  عوض  را 
مسیر  زیرا  نتوانستند 
و  می رود  جلو  انقالب 

اهداف استکباری نمی تواند در جامعه اسالمی محقق شود. 
با  انقالبی  و  درست  نماینده  معیار  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقتصاد مقاومتی سنجیده شود، برخی عنوان می کنند که اصال 
دعوای ما با آمریکا دعوای دشمن با دشمن نیست بلکه دعوای 
قهر و آشتی است، باید گفت برخی مسئوالن مردم را چه فرض 

کرده اند.
مصلحی ادامه داد: باید بعد از برجام پرسید که چه چیزی نصیب 
ملت ایران شده است، آیا یک گره اقتصادی حل شد و یا معیشت 
زوایای  تمام  که  کسی  عنوان  به  من  است،  شده  بهتر  مردم 
مشکالت  درصد   20 که  می گویم  دارم  زیرنظر  را  اقتصادی 
اقتصادی مربوط به تحریم هاست و 80 درصد آن ارتباطی با 

تحریم ها ندارد.
برگزاری  کتاب،  و  بی حساب  واردات  داد:  ادامه  مصلحی 
جشنواره های لباس ترکیه ای در داخل کشور و نبود توجه به 
تحقق اقتصاد مقاومتی مشکالت اقتصادی را دوچندان می کند.

وزیر سابق اطالعات اظهار کرد: در شرایط فعلی نیز برخی از 
کاندیداهای مجلس شورای اسالمی در حوزه های انتخابی خود 
سعی می کنند که این فرهنگ را القا کنند که باید با کدخدا که 
همان آمریکاست کنار آمد و این بصیرت افزایی برای جلوگیری 

از شکل گیری فتنه جدید وظیفه شما بسیجیان است.

یک پایگاه آمریکایی در خبری درباره برجام مدعی شده که 
دلیل آنکه دولت »رئیس جمهور روحانی« به سرعت در حال 
»برچیدن زیرساخت هسته ای« است، انتخابات پیش رو در 
ایران است.در ادامه تحلیل ها و ادعاهای رسانه های غربی، 
اقدامات  علت  یک  که  شده  مدعی  آمریکایی  رسانه  یک 
انتخابات  برجام،  اجرای  در  روحانی«  »حسن  دولت  سریع 
گزارشی  در  »پولیتیکو«  است.پایگاه  ایران  در  پارلمانی  آتی 
عطف  نقطه  به  ایران  »توافق  عنوان  تحت  برجام  درباره 
نوشته است: »در حالی که روز محتمل  نزدیک می شود«، 
اجرا نزدیک می شود، از همه سو شلیک)به برجام( در حال 
افزایش است«.در این گزارش با اشاره به اقدامات مقدماتی 
برای اجرای برجام از یک سو و برخی مخالفت ها در ایران 

ایران  در  موشکی  آزمایش های  چون  تحرکاتی  به  آمریکا  و 
»توافق  است:  آمده  کنگره  در  ایرانی  اقدامات جدید ضد  و 
هسته ای ایران در حال ورود به مرحله مرگ و زندگی است«.
نویسنده تصریح کرد: »مخالفان توافق هسته ای در کنگره، 

به  که  هستند  اوباما  باراک  رئیس جمهور  بر  تاکید  حال  در 
موشک  آزمایشات  برابر  در  ایران،  هسته ای  توافق  خاطر 
بالستیک و دیگر اقدامات غیر هسته ای ایران سهل نگیرد. 
قوانین  در  اخیر  تغییرات  هم  ایرانی  مقامات  دیگر  سوی  از 
ارزیابی  توافق  احتمالی  نقض  را  آمریکا  روادید  به  مربوط 
می کنند«.در بخشی از این گزارش ادعا شده است: »ایران 
تحریم ها  اگر  و  می کند  برگزار  پارلمانی  انتخابات  فوریه   26
برداشته شوند، انتظار می رود در این صورت حسن روحانی 
هسته ای  توافق  حامی  میانه روهای  و  ایران  رئیس جمهور 
ایران  آنکه  دلیل  یک  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  ببرند.  نفع 
به سرعت در حال برچیدن زیرساخت هسته ای خود است، 

انتخابات)آتی( باشد«.

پلیس فتا گفت: بی اطالعی کاربران از نکات کلیدی خرید 
برای  مجالی  به  خرید  نوع  این  می شود  سبب  آنالین  امن 

سودجویان و اخاذی آنان از کاربران تبدیل شود.
پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا : سرهنگ کامبیز اسماعیلی 
بیان کرد: شرکت های ارایه  دهنده ی مرورگرهای اینترنتی 
قابلیت های  خود،  محصول  از  جدیدی  نسخه ی  انتشار  با 
امنیتی بیشتری به آن اضافه می کنند تا فضایی امن تر نسبت 

به نسخه های قبلی برای کاربر به وجود آید.
کدام  از  شما  که  این  کرد:  تصریح  اسماعیلی  سرهنگ 
مرورگر اینترنتی استفاده می  کنید چندان مهم نیست، تنها 

اهمیت دارد که از آخرین نسخه  آن مرورگر استفاده کنید.
وی گفت: سایت  های بسیاری وجود دارند که می  توان از 
تعداد  تنها  اما  تلفن همراه شارژ خریداری کرد  برای  آن  ها 
تایید  همراه  تلفن  اپراتورهای  توسط  آن ها  از  محدودی 
خرید  برای  امن  های  درگاه  از  که  است  بهتر  پس  شده اند 

استفاده کرد.
برای  آن  از  پروتکل هایی که  از  یکی  تاکید کرد:  اسماعیلی 
تبادل اطالعات به صورت رمزنگاری شده استفاده می شود 
HTTPS نام دارد فروشگاه  های اینترنتی با استفاده از این 
پروتکل، فرآیند خرید را در فضایی امن پیاده سازی می کنند.

پلیس فتا  در تکمیل صحبت های خود اظهار داشت: پس 

اگر برای خرید آنالین به سایتی مراجعه کردید و در نشانی 
آن خبری از این پروتکل نبود بالفاصله از خرید خود منصرف 
صفحه   در  کشور  بانک  های  تمام  معموال  البته  شوید، 
کاربر  به  وضعیت  این  بررسی  برای  را  نکاتی  خود  پرداخت 

گوشزد کرده  اند.

وی افزود: در کشور ما اکثر بانک  ها کارت  های خرید نقدی 
کارت های  نیز  محدودی  تعداد  و  می دهند  ارایه   )debiT(
این دو کارت در نحوه ی  ،تفاوت   )crediT( اعتباری  خرید 
پرداخت است، به این معنی که در کارت های نقدی تا زمانی 
که پول در حساب نباشد امکان خرید وجود ندارد اما در مورد 
اگر کارت  این مورد صادق نیست پس  اعتباری  کارت های 
اعتباری  کارت  از  می شود  توصیه  دارید  نقدی  و  اعتباری 

جهت خرید آنالین استفاده کنید.

سرهنگ اسماعیلی تاکید کرد: اطالعاتی از جمله رمز دوم 
کارت، CVV2 و تاریخ انقضا را نباید در هیچ سایتی ذخیره 
این اطالعات در سایت  وارد کردن  اگر در حال  کنید حتی 
بانک خود هستید و مرورگر از شما درخواست می کند که این 
اطالعات را در حافظه ی خود ذخیره سازد، بهتر این است 
که شما این کار را نکنید چرا که طی مرور زمان نگهداری 

این اطالعات در مرورگر دردسرساز خواهد شد.
از رمز های معمولی و چند  اتنظامی هشدار داد:  این مقام 
عدد مثل هم استفاده نکنید، درست است که به یاد داشتن 
به  اما  است  ساده  کاربر  برای  ساده ای  ترکیب  های  چنین 
یاد داشته باشید که حدس زدن این موارد برای هکر یا فرد 
ببرد،  سرقت  به  را  شما  اطالعات  دارد  قصد  که  ناشناسی 
بسیار آسان است ، پس بهتر است از گذرواژه  های ترکیبی 
تشکیل شده  اعداد  و  نمادها  بزرگ،  از حروف کوچک،  که 

 اند استفاده کنید.
وی خاطر نشان کرد: بهتر است پس از انجام خرید آنالین 
حساب بانکی خود را بررسی کنید تا از میزان مبلغ پرداختی 

اطمینان حاصل شود .
امکان  آن جا که  تا  توصیه کرد:سعی کنید  پایان  در  ایشان 
دارد ار کامپیوتر منزل استفاده کنید و در مکان های عمومی 

مانند کافی نت ها به صورت آنالین خرید نکنید.

مجلس  انتخابات  در  اساسًا  جلیلی  سعید  که  حالی  در 
نزدیک  روزنامه  است،  نکرده  ثبت نام  اسالمی  شورای 
سعید  استراتژی  که  است  نوشته  رفسنجانی  هاشمی  به 

جلیلی ریاست بر مجلس دهم است!
خود  گذشته  شنبه  سه  روز  شماره  در  آرمان  روزنامه 
به  اصولگرایان  »ائتالف  عنوان  با  مطولی  مطلب  ذیل 
ائتالف  استراتژی های  تحلیل  به  پیوست«  جلیلی  سعید 
انتخابات مجلس شورای  در  و سعید جلیلی  اصولگرایان 

اسالمی در اسفند ماه پرداخته است.
خود  استراتژیک  تحلیل  از  بخشی  در  روزنامه  این 
می رسد  نظر  به  حال  اوصاف  این  تمام  »با  می نویسد: 
انتخابات  در  را  خود  می خواهد شانس  بار  این  جلیلی  که 
مجلس امتحان کند و از شکست در ریاست جمهوری پلی 
به پیروزی در مجلس بسازد. البته به نظر نمی رسد جلیلی 
تنها به ورود صرف به مجلس دهم اکتفا کند. او احتماال 
سر  در  مجلس  ریاست  جایگاه  بر  زدن  تکیه  جز  هدفی 
ندارد. خواستی که محقق نمی شود مگر با رقابت با علی 
تصاحب  و  اصولگرایان  چشم  از  او  انداختن  و  الریجانی 
جایگاه وی در ذهن و ضمیر آنها. اما باید منتظر ماند و دید 

که آیا جلیلی چنین استراتژی و کاریزمایی را حائز است؟ 
اینطور که به نظر می رسد ماه های آتی و روزهای پس از 
خواهد  بسیاری  حوادث  آبستن  ماه  اسفند  در  انتخابات 

بود«.
که  است  حالی  در  آرمان  روزنامه  استراتژیک  حدس  این 
اساسًا سعید جلیلی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی ثبت نام هم نکرده است!
 روزنامه آرمان در زمینه اشتباهات بزرگ در عرصه خبری 
معروف است و حتی در میان اصالح طلبان نیز به روزنامه 
آلبوم خانوادگی  بیشتر شبیه  و غیر حرفه ای که  زرد  ای 

رفسنجانی است شهرت دارد!
حامی  اصلی  های  رسانه  از  انتخاب  سایت  این  از  پیش   

دولت با حمله به روزنامه آرمان نوشته بود:
 »تیم سه چهار نفره تحریریه ی کپی پیستی این روزنامه  
البته  پردازند.  و خبر( می  )تیتر  به کپی همه مطلب  تنها 
عقل سلیم حکم می کند روزنامه هایی با ۵ هزار تیراژ )که 
نصف آن نیز برگشتی است( اگر قائل و مقید به سرقت و 
رسانه های کم  و  ها  باید سراغ سایت  جعل خبر هست، 

مخاطب تر از خود برود!«

بی سبب نیست که از شام به عراق آمده اید
حضرت عمه ساد ات ، براد ر د ارد

و شما کمتر از آنید حسین تیغ کشد
کمتر از آنکه علمدار ، علم برد ارد

ما جوانان بنی فاطمی اربابیم
بی حیا ! عمه ما مالک اشتر د ارد

ایل ما ایل عجم هاست ، که یک کود ک ما
جگری با جگر شیر برابر د ارد

اینکه ما دست به شمشیر و زره استادیم
سبب این است که این طایفه رهبر د ارد
نه عراق است و نه سوریه ، خیالت راحت

کشور ضامن آهوست ، بزرگتر د ارد
وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند

تیغ ما شوق به انداختن سر د ارد
باید این شهر به آرامش خود برگرد د
که شب جمعه حرم روضه ماد ر د ارد

طلحهÁوÁزبیرهاÁبهÁمیدانÁآمدهÁاند

دلیلÁعجلهÁدولتÁروحاني

خریدÁامنÁآنالینÁتنهاÁباÁرعایتÁچندÁنکتهÁامنیتیÁساده

داعشی ها خوب گوش کنن ؛گافÁجالبÁروزنامهÁحامیÁهاشمی

  دعای حضرت یوسف در برابر فتنه ها
حجت االسام و المسلمین قرائتی با اشاره به آیه 
1۲۶ سوره اعراف در تفسیر این آیه گفت: این آیه 
یکی از دعاهای حضرت یوسللف)ع( در هنگامی 

است که به حکومت رسید.
وی افزود: حضرت یوسللف)ع( برای هر لحظه ای 
یک دعای خاصی داشت و هنگامی که به حکومت 
رسید از خداوند خواست که همواره تسلیم امرش 

باشد.
استاد تفسیر قرآن کریم تصریح کرد: مقصود هر حکومتی رسیدن به تسلیم امر ولی 
مطلق یعنی خداوند است و حضرت یوسف)ع( هم با این دعا حکومت خود را در برابر 

فتنه های گوناگون بیمه کردند .
حجت االسللام والمسلللمین قرائتی با بیان اینکه با توجه به این دعای حضرت 
یوسللف)ع( متوجه می شویم که باید مقصود یک حکومت دینی تسلیم امر والیت 
بودن باشللد، افزود: بر همین اساس مسللؤوالن در نظام اسامی وظیفه دارند که 
حکومت را به گونه ای اداره کنند که در نهایت جامعه به تسلیم محض در برابر امر 

خداوند برسد.
وی با اشاره به اینکه برای مصونیت در برابر طاغوت و حاکم غاصب باید دعا کنیم، 
ادامه داد: اگر مردم بصیرت به همراه ایمان داشته باشند اراده های آن ها مانند کوه ها 

استوار می شود و هیچ تهدیدی و توپ و تانکی نمی تواند آن ها را از میدان بدر کند.
اسللتاد تفسیر قرآن کریم افزود: تا جایی که می توانیم باید برای عاقبت به خیری و 
رسیدن به حسن امور دعا کنیم زیرا دعا مانند بال هایی است که انسان را از باهای 

مختلف نجات داده و مسیر سخت و دشوار را برای انسان هموار می کند.
حجت االسام والمسلمین قرائتی یادآور شد: مردم باید با بصیرت در جامعه اسامی 
به دنبال حکومت و کارگزارانی باشند که هدف آن ها اطاعت امر خداوند و رسیدن 
به تسلیم در برابر خداوند باشللد و اگر مردم چنین رهبران و کارگزارانی را انتخاب 
کنند مسیر رسیدن به قرب حق تعالی آسان تر شده و تؤطئه های دشمن به نتیجه 

نخواهد رسید.

  روایت یامین پور از دیدار با رهبر انقالب 
دکتر وحید یامین پور با انتشار مطلبی از حواشی دیدار 
مردم قم با رهبرمعظم انقاب اسللامی، در کانال 

تلگرامی خود نوشت:
 لحن حضرت آقا درباره فتنه ی 88 بسللیار جالب 
و جدید بود. ایشللون با لبخند گفتند آمریکایی ها 
کودتاهایی با رنگ های مختلف علیه دولت هایی 
که منافع شللون رو تامین نمی کردند راه انداختند؛ 

رنگ قرمز،  گلی ... به ما هم رنگ سبز رسید )خنده ی مفصل حضار(. و ادامه دادند: 
مشاورین من به من می گفتند از عبارت انقاب رنگی استفاده نکنید ما هم نکردیم 

ولی خب کودتای رنگی بود )باز هم خنده حضار(...
آقا دست از سر فتنه و فتنه گران بر نمی دارند. این یعنی همچنان شاخص صاحیت 

عملکرد در این بزنگاه تاریخی است.
در روایتی از رسول اکرم صلوات اهلل علیه و آله آمده:  ال خیر فی العیش ااّل لرجلین 
عالم مطاع او مستمع واع؛ دو نفرند که از زندگی لذت می برند: عالمی که سخن او 

را می شنوند و مستمعی که گوش دل او ظرف سخن است!
با این حساب امروز هم حضار و هم حضرت آقا حال کرده بودند و دقایق لذت بخشی 
رو سپری کردند.  از برق چشمهای ایشون میشد فهمید. ما هم به عنوان یک طلبه 

جزء قاطی طلبه ها کیف کردیم.

  بازار داغ لطیفه های دیپلماتیک درباره انفعال دولت
از غم قطع رابطه جیبوتی تا دکمه قطع رابطه تلفن وزارت خارجه!

پللس از اعام قطع رابطه رژیم آل سللعود با جمهوری اسللامی ایران، برخی از 
کشورهای ذره ای نیز با اعمال نفوذ مالی و سیاسی رژیم آل سعود اعام کردند که 

روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع می کنند.
عربستان سعودی که در سیاستی خصمانه و کینه توزانه سعی کرد هزینه قطع رابطه 
خود با کشورمان را باال ببرد با همه توان و ولخرجی که انجام داد تنها توانست چند 
کشللور کوچک را که بعضا در نقشه  جهانی به طور ذره ای قابل مشاهده  اند، با خود 
همراه کند. اما واکنش ایرانیان به این عمل خصمانه رژیم آل سللعود، بسیار جالب 
توجه بود و بیشتر از اینکه حاکی از نگرانی باشد با جوک و طنز و لطیفه های خنده 
دار همراه بود که نشان می داد ملت ایران با این نوع جنگ  های روانی به خوبی  آشنا 
هستند و از سوی دیگر نسبت به دست های خالی وهابیون سعودی در مقابله خصمانه 
با جمهوری اسامی ایران آگاهی دارند. حجم این جوک سازی ها و ارسال پیامکی 
آنها و دسللت به دست شدن با حجم باال در شبکه های اجتماعی، به گونه ای بود که 
فضای سیاسی و خبری قطع رابطه این کشورها را تحت الشعاع خود قرار داد. در ادامه 
برخی از لطیفه های دیپلماتیک را که در شبکه های اجتماعی در واکنش به سیاست 

خصمانه آل سعود دست به دست شده است، می خوانید:
*  به این کشورهای درجه هشت، بگین یه عمر آمریکا و اروپا تحریممون کردن بازم 

ایستادیم، شما که... استغفراهلل!
*  االن چندین کشور عربی صف وایسادن که فقط ریاض، رقم رو بگه و اینا اعام 

قطع روابط کنن!
*  در پی قطع رابطه ایران و جیبوتی وزارت امور خارجه به دیپلمات های جیبوتی ۴8 

ساعت فرصت داد تا کشور خود را روی نقشه پیدا کنند!
*  میخوام بخوابم امشب اما نمیشه........ غم قطع رابطه جیبوتی نمیذاره!

*   فقط یک ساعت خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم، چندتا از کشورا باهامون قطع 
رابطه کردن، دیگه جرأت نمی کنم یه چرت هم بزنم!

*  این قطع رابطه دیپلماتیک اگه هیچی برامون نداشللت اما دانش جغرافیایی و 
زمین شناسللی مون رو در حد چمشگیری افزایش داد. کشف نقاط ریز بر روی کره 

زمین رژیم حاکم بحرین!
*  به نظرم کشللور »جیبوتی« با 800 هزار نفر جمعیت نباید با کل کشور ما قطع 

رابطه می کرد، نهایتا باید با دریاچه نمک ما قطع رابطه می کرد!
*  امللارات اعام کرده که روابطش را با ایران کاهش داده! کویت هم گفته دیگه 
الیللک نمی کنه! بحرین که خیلی وقته آنفالو کرده!  آل سللعود هم که باک اند 

ریپورت!  همه شونم به درک!
*  میخوام مثل امارات زنگ بزنم به چندتا از این فامیل های بی مزه و بیخودمون بگم 

ما هم روابط مون رو با شما کاهش میدیم!
*   روابط دیپلماتیک اگه خوب درس شو میخوند االن می تونست تا روابط دکتراماتیک 

هم ادامه بده!
*  جیبوتی جان! کجایی دقیقاً؟  کجایی؟!

*  میگن به تلفن گویای وزارت خارجه یک دکمه اضافه شده:  » لطفا برای قطع 
روابط دیپلماتیک، عدد 9 را فشار دهید!! «

کشکول عاشورائیان

بود که رهبر معظم انقالب از هیچ شخصی به صورت خاص حمایت نکرده است  از انتخابات و 
با مشخص شدن نتیجه و شکست سنگین مهدی کروبی با حمله به رهبر انقالب ماهیت خود را 

به خوبی نشان داد .
وی پیش از انتخابات در جمع خبرنگاران یزدی گفته بود: »ساحت رهبر معظم انقالب از حمایت 
از فردی خاص در انتخابات به دور است و طبیعی است که ایشان مالک اصلح را عنوان می کنند 
زیرا هر رهبری در هر کجای دنیا برای کشورش دلسوزی می کند و به مبانی اعتقاد دارد و آن مبانی 
را برای مردم کشورش نیز توضیح می دهد.« جالب آنکه در این مراسم کذایی کروبی و اطرافیان نه 
تنها هیچ اعتراضی به غفاری نکرده اند بلکه با سکوت مهر تاییدی بر اظهارات سخیف وی زدند. 
این اظهارات موهن به طرز وسیعی از طریق اطرافیان غفاری و کروبی در کشور منتشر و باعث سوء 
استفاده دشمنان شد. استدالل هادی غفاری در این زمینه شبیه گروهی است که در زمان رسول 
الله با ایشان به سفر رفته و در مقابل امر ایشان که فرموده بودند روزه خود را افطار کنید رسول خدارا 

به نامسلمانی و عدول از فرامین الهی متهم می کردند!
سخنان هادی غفاری ابعاد گوناگونی دارد که هر یک از این ابعاد با مشی سیاسی و عقیدتی او در 
سالهای گذشته تعارضی آشکار دارد. غفاری چرایی دشمنی ها را با والیت فقیه شرح می دهد و 
می گوید دو دلیل بیشتر نداریم یا این افراد با اسالم دشمنی دارند و در نتیجه والیت فقیه را برنمی 

تابند و یا خودخواه و خود محورند و جز خود را بر نمی تابند !
حسادت، منیت و خودخواهی و یا هر دلیل دیگری چگونه سبب می شود یک نفر به اندیشه خود که 
سال ها برای آن شکنجه شده است پشت پا بزند. هر چه هست او باید خود به گذشته اش رجوع و 
پاسخ این سؤال را نه به مردم که با خود واگویه کند. هادی غفاری در بخش دیگری از سخنان اش 
خطوط سیاسی کشور را به دو خط محدود می کند خط امام و خط آمریکا و می گوید خط سومی 
وجود ندارد و سؤال اساسی از هادی غفاری این است که دوستان و هوداران خط منتسب به او که 
در فتنه ۸۸ در خیابان ها شعارهایی از جمله: مرگ بر اصل والیت فقیه، جمهوری ایرانی، نه غزه 
نه لبنان جانم فدای ایران و …سر دادند متعلق به کدامیک از خطوط اشاره شده هستند خط امام 

یا خط آمریکا؟!
انبار سالح

بهمن ماه سال ۸۸ سایت ها و روزنامه ها از کشف انبار سالح و مهمات در مسجد هادی غفاری 
خبر دادند. در پی انتشار خبری مبنی بر احتکار برخی اقالم و مایحتاج غذایی مثل برنج در مسجد 
الهادی، تیم بازرسی وزارت بازرگانی به تحقیق و تفحص پرداخت که مشخص شد برنج کشف شده 

مربوط به هادی غفاری امام جماعت مسجد مذکور است.
در این بازرسی همچنین ماموران به یک انبار مشکوک شدند که در نهایت تعداد ۵۷ قبضه سالح 
کمری، ۹۸ قبضه کالشینکف و مقدار زیادی فشنگ در آنجا کشف شد. همچنین به دنبال 
تکمیل تحقیقات و با مجوز مقام قضایی از منزل خادم مسجد الهادی بازرسی به عمل آمد و یک 
قبضه سالح یوزی، دو قبضه سالح کمری، یک قبضه کالشینکف، یک قبضه ژ ۳ و یک قبضه 

قناسه و هفت عدد خشاب کشف شد.
هادی غفاری نیز در مصاحبه ای کشف این اقالم در مسجد خود را تأیید ولی اضافه کرد اتاقی 
که این سالح ها در آن کشف شده در اختیار متولی مسجد بوده و او هم آن را به فردی ناشناس 

اجاره داده است.
وجود این انبار اسلحه درچندین نوبت توسط مردم به مراجع ذیصالح گزارش شده بود و پس از 
کشف این سالح ها، روز بعد بازرسی ای از صحن داخل مسجد انجام شد که زیر فرش های صحن 
دریچه هایی قفل شده تعبیه شده بود که با بازکردن آن ها تعداد زیادی سالح »یوزی« همراه با ۶۰۰ 

تا ۸۰۰ هزارفشنگ کشف شد.
هادی غفاری درگفته های خود اسلحه ها را متعلق به بسیج دانسته بود در حالی که بسیج هیچ 
گاه در سازمان خود اسلحه یوزی نداشته است و عالوه براین اصواًل هیچ پایگاه بسیجی این تعداد 
اسلحه در انبار خود نداشته و ندارد و این حجم اسلحه در یک موسسه بیانگر ایجاد یک پادگان 

توسط غفاری می باشد.
در پایان  ، هیئت تحریریه این نشریه آماده دریافت نظرات و تحلیل های خوانندگان عزیز پیرامون 
چنین اتفاقات و شخصیت هایی جهت چاپ در این نشریه برای روشنگری افکار عمومی به ویژه 

نسل جوان  می باشد .  

هنگامی که آیت اله آملی الریجانی برای مشورت 
به خدمت آیت اله وحید خراسانی رسیده بودند تا 
قوه  ریاست  پست  خصوص  در  را  ایشان  نظرات 
قضائیه جویا شوند ایشان فرمودند به هرطریق که 
می توانید این سّید را کمك دهید ایشان تنها است 
اگر شما او را کمك نکند پس چه کسی به ایشان 

یاری رساند.
روزی یکی از طلبه ها خدمت آقای وحید خراسانی 
می رود و از اوضاع و احوال کشور گالیه می کند و 
ایشان خطاب به این طلبه جوان می گویند آیا من 

می توانم کشور را اداره کنم ؟
این طلبه جوان بعد از مدتی تفکر می گوید؟ خیر شما نمی توانید این کشور را اداره کنید

آیت الله وحید می گویند به راستی چه کسی بهتر از مقام معظم رهبری می تواند این 
کشور را اداره کند.

  آیت اله محمد مهدی شب زنده دار نیز در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم 
برگزار شد، با اشاره به حمایت آیت اله وحید خراسانی از مقام معظم رهبری گفت: آیت اله 
العظمی وحید خراسانی که ما بیست و چند سال خدمت ایشان مشرف می شدیم و تلمذ 

کردیم، چند بار در جلسات مختلف فرمودند: 
»کارهای آقای خامنه ای بر اساس موازین است«.

وی ادامه داد: یعنی ایشان ضوابط شرعی را مراعات می کنند و اصل در این است که هوا 
و هوس ندارند و وقتی تشخیص می دهند که این حکم، حکم خداست به آن عمل می 

کنند و این یک شهادت بزرگی است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: در جلسه دیگری هم آیت اله وحید خراسانی 
از آیت اله خامنه ای و پدر ایشان تعریف کردند، بنابراین وقتی مقام معظم رهبری به حرم 
اهل بیت و قم مشرف می شوند، وظیفه همه ما است که از مقام شامخ ایشان تجلیل 

کنیم.
بوده و  از اسالم، مذهب، اهل بیت و مرجعیت  این تجلیل، تجلیل  بیان داشت:  وی 
شکر نعمت حکومت اسالمی است که خداوند متعال به این مملکت ارزانی داشته است.

ÁباشدÁداشتهÁادامهÁامامÁازÁنادرستÁهایÁگوییÁخاطرهÁخواهدÁمیÁاستکبارÁÁ

پولیتیکو:ÁدلیلÁعجلهÁدولتÁروحانیÁبرایÁبرچیدنÁزیرساختÁهستهÁای،ÁانتخاباتÁاست

خیزÁجلیلیÁبرایÁتصاحبÁکرسیÁریاستÁمجلس!؟

.همه عمار باشیم ، ادامه از صفحه اول  : 

نظر آیت اله وحید خراسانی  درباره حضرت امام خامنه ای :

از مردم شهیدپرور و والیتمدار شهرستان مبارکه خواستاریم 
جهت نشر حقایق ، پس از مطالعه ، نشریه را در اختیار 

دیگران قرار داده و یا در مکان های مناسب قرار دهید .
با توجه به توزیع این نشریه در سراسر استان و نماز جمعه های  
شهرستان ، جهت استمرار و امتداد مسیر روشنگری  در 
صورت تمایل کمک های مالی خود را به شماره کارت 
1451 - 8666 - 9971 - 6037   به نام هیأت متوسلین به 

حضرت فاطمه الزهرا ) س ( مبارکه واریز فرمایید .

امام خامنه ای : 
هر کس که در راه روشنگری فکر مردم تالش بکند ، از یک 
انحرافی جلوگیری بکند ، از یک سوء تفاهمی مانع شود ، 

چون در مقابله با دشمن است ، جهاد است . 


