
در روزهایی که دکان کار و کاسبی همه تخته شده ، بازار اظهار نظرها ظاهراً داغ داغ است . جناب 
رئیس جمهور محترم مخالفت با ضعف های برجام را کفران نعمت و این کفران نعمت را باعث 
خشم و غضب خدا و امام جمعه محترم زیباشهر هم با استفاده از نام مراجع مخالفت با برجام را 
حرام دانسته اند. از این قبیل شعارها و فتواها که مطرح نمودن آن هم در زمانی که وزرای دولت 
و طرفداران آن و همچنین مدیران به نحوه ی ایجاد برجام توسط آمریکایی ها انواع انتقادها را 
مطرح می کنند واقعاً بسی جای تعجب دارد. همین چند روز پیش بود که آقای سیف رئیس بانک 
مرکزی کشورمان در دیدار با مسئولین بانکی آمریکا عنوان نمود بعد از برجام هیچ تفاوت و فرقی 
برای بانک های ایرانی به وجود نیامده یا آقای ظریف, عراقچی , جهانگیری,صالحی و حتی خود 
آقای روحانی هم به شیوه انجام تعهدات توسط آمریکایی ها انتقاد داشته و برداشت دو میلیارد 
دالر از دارایی های ایران توسط آمریکایی ها را دستبرد به اموال ملی ایران اعالم کردند . همین 
صحبت ها را اگر منتقدین دولت مطرح می کردند یا تند رو یا بی سواد و یا بی شناسنامه یا بز دل 
ویا بی غیرت خطاب می شدند . حال می خواهیم به چند نمونه از اتفاقات بعد از برجام بپردازیم .
1- از اولین اتفاقات بعد از برجام ، آمریکایی ها مصوبه ای در کنگره آمریکا تصویب و اوباما هم 
آن را تأیید نمود که شهروندان اروپایی اگر به ایران سفر کنند تا پنج سال و بدون ویزا حق ورود 
به خاک آمریکا را ندارند و عماًل صنعت گردشگری و توریسم کشورمان را تحت الشعاع مصوبه 
خود قرار دادند و با این طرح مانع ورود خیلی از سرمایه گزاران ریز و درشت اروپایی برای سرمایه 

گذاری در ایران شدند.
2- در حالی که تیم مذاکره کننده توانایی موشکی کشور را جزء بندهای توافق قرار ندادند ) به 
گفته خودشان ( اما آمریکایی ها بر خالف این ادعا بعد از امضای برجام ما را با انواع تحریم های 

موشکی و نظامی مواجه نمودند .
3- در حالی که قرارداد سوئیفت جزئی از بندهای توافق بود ولی طبق گفته رئیس بانک مرکزی 
کشورمان تا به حال هیچ کدام از کشورهای اروپایی به خاطر فشار های آمریکایی ها حاضر به 
همکاری با بانک های کشور نشدند و همینطور که آقای سیف به همتای آمریکایی خود هم 

گفت برجام عماًل هیچ تأثیری بر روند رو به بهبود بانک های ایران نگذاشته است .
4- و یکی دیگر از اتفاقات برجام که همین چند روز پیش رخ داد یعنی بلوکه کردن دو میلیارد 
دالر از دارایی های کشــورمان به بهانه اقدامات تروریســتی و همکاری با تروریسم که حتی 
صــدای تیم مذاکره کننده و دولتمردان را هم در آورد و نهایتاً از این قبیل بد عهدی ها بعد از 
توافق از طرف آمریکایی ها بســیار صورت پذیرفته است که اگر بخواهیم ذکر نماییم در این 

متن نمی گنجد.
در اینجا چند سوال از رئیس جمهور محترم داریم و در آخر هم چند کالم حرف حساب به خطیب 

نماز جمعه شهر زیباشهر.
آقای رئیس جمهور از کفران نعمت و خشم خداوند به خاطر مخالفت با برجام برای مخالفین به 
ضعف های موجود در برجام گفتید ، بد نیست شما هم به درد دل های ما کمی گوش کنید :  

1-جناب رئیس جمهور چطور خداوند از مخالفت با برجام به خشم می آید ولی از همنشین شدن 
با شیاطین و طاغوتیان عالم به خشم نمی آید !!!

2- خداوند از مخالفت با برجام به خشم می آید!!! ولی از دست دوستی دادن با نوکران صهیونیسم 
ها که دشمنان قسم خورده اسالمند و قرآن کریم این خبیثان در ظاهر یهودی را دشمنان قسم 

خورده یاد کرده به خشم نمی آید ؟
3- چطور خداوند از مخالفت با برجام به خشم می آید ولی از خوشحال بودن شما و دولتمردانتان 

به خاطر توافق با بد عهدان و قاتلین کودکان, زنان و مردان بی گناه به خشم نمی آید ؟
4-چطور خداوند از مخالفت با برجام به خشم می آید ولی از تعریف و تمجید کردن دولتمردان 
ما از قاتلین شهدای هسته ای ، آن جوانان برومند ایران زمین و سربازان بی ادعای امام زمان 

به خشم نمی آید ؟
5- چطور خداوند از مخالفت با برجام به خشم می آید ولی از دل بستن و امید داشتن به دشمنان 
اسالم و مکتب شیعه آن هم با این همه سابقه بد عهدی و قتل و غارتگری به خشم نمی آید ؟!!
و جناب رئیس جمهور محترم اگر منظور شما کفران نعمتی است که کدخدا قصد دادن آن را 
به ما دارد ما به این نعمت دل نبسته ایم و نیازی هم نداریم ولی شاکر نعمات خداوندی هستیم 
که مالک هستی است و به ما مکتب رسول ا...  را عطا نمود و به ما نعمت محبت زهرا )س(  و 
والیت علی )ع( را عطا نمود و به ما اجازه نوکری برای بچه های فاطمه)س( را عطا نمود و به 
ما نعمت وجود فرزند فاطمه امام زمان )ع( را عطا نمود و همچنین نعمت داشتن رهبری شجاع 

و حسینی از ذریه زهرای اطهر را عطا فرمود . تا سکان دار مملکت امام زمان شود و ان شاءا...  
این مملکت را به دست صاحب اصلی اش مهدی)عج( به سالمت برساند.

6- چطور خداوند از مخالفت با برجام به خشــم می آید ولی از خوار و ذلیل شدن یک کشور 
اسالمی آن هم شیعه دوازده امامی به خشم نمی آید ؟ آیا گستاخی ها و بی ادبی ها و هتاکیهای  
-  به قول رهبر معظم انقالب - چند کشور فزرتی مانند جیبوتی ، بحرین ، قطر ، عربستان ، 
اردن و ... را فراموش کرده اید ؟ آیا جنایت وقیحانه فرودگاه جده و تعرض به دو نوجوان شیعه 
ایرانی را به یاد دارید ؟ آیا قتل و عام حجاج بی گناه مسلمان که بیشتر آنان شیعه های ایرانی 
بودند را به خاطر دارید ؟ آیا اخراج سفیر و دیپلمات های مان را از خاک عربستان توسط آل خبیث 
سعود فراموش کرده اید ؟ آیا فراموش کردید مفتی نجس آل سعود خون شیعیان به ویژه ایرانیان 
را مباح دانسته و جایگاه قاتلین را بهشت دانسته بود ؟ آیا به خاطر می آورید کشور نیم وجبی 
جیبوتی را که اجازه تخلیه کشتی حامل کمک های مردمی ایران به مردم مظلوم یمن را نداد 
؟ آیا فراموش کردید اردن به همراه دیگر کشورهای عربی سفرای خود را از ایران فرا خواندند ؟ 
آیا به یاد می آورید تهدید به حمله نظامی بحرین و قطر را ... ؟ آیا آن زن اجنبی اروپایی ) وندی 
شرمن (  را می شناسید که ژن ایرانی ها را ژن فریبکار نامید ؟ جالب اینجاست که تمام این تحقیر 

ها در دولت شما اتفاق افتاد !!! دولتی که شعارش بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی بود !!!
و حال روی دیگر صحبتمان با امام جمعه محترم شهر زیباشهر که مخالفت با برجام را با استناد 

غلط به فرمایشات امام خامنه ای و حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی حرام خواندند ، می باشد .
در اول باید به ایشان متذکر شویم که انتقاد و یا حتی مخالفت با ضعف های موجود در برجام 
نشانه مخالفت با دولت نیست و اگر هر دولت دیگری هم چنین توافقی انجام می داد منتقدین 
دلسوز همانند بقیه منتقدین انتقاد و مخالفت خود را مطرح می نمودند ، همانگونه که نسبت به 

اشتباهات دولت قبل نیز چنین عمل می کردند .
و دوم اینکه منتقدین از بد عهدی های آمریکا و تخلفاتی که در توافقشان به وفور دیده می شود 
و از رد شدن تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز انتقاد می کنند چرا شما ناراحت می شوید !!!؟ مگر 
سخنرانی حضرت آقا در روز اول فروردین امسال در حرم مطهر رضوی را گوش ندادید !!! آنجایی 
که فرمودند خود جناب ظریف پیش من به رد شدن از خطوط قرمز اعتراف نمود !!!؟ جناب آقای 
طباطبایی شما به واسطه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و کشور از طرف ولی فقیه اجازه 
اقامه نماز جمعه می گیرید ، چرا همانند رهبر معظم انقالب نقاط ضعف و مشکالت حاصل از 
برجام را دلسوزانه برای مردم عنوان نمی کنید و فقط همانند دولتمردان و زیردستان آنها به بزک 
کردن و بزرگنمایی در مورد برجام می پردازید  !!! اصاًل اینگونه صحبت ها هیچگونه شباهتی به 
جایگاه نماینده ولی فقیه ندارد !!!  در این جایگاه و از این تریبون محاسن و معایب باید به طور 
منصفانه گفته شود !!! به شما توصیه می شود این جایگاه به این مهمی را با جایگاه بخشدار و 

فرماندار و ... اشتباه نگیرید . که خدای ناکرده شما را وکیل الدوله خطاب نکنند . 
و سوم اینکه مگر شما صحبت های رهبر معظم انقالب را از کدام رسانه گوش می کنید که با 
صحبت های دیگران فرق می کند مگر رهبر انقالب در همین چند وقت بار ها و بارها به بد 

عهدی دشمنان اشاره نکرده اند. 
مگر رهبر انقالب در همین سفر مشهد از دل بریدن به وعده آمریکایی ها و دلبستن به داشته 

های خودمان و جوانانمان و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی سخن نگفته اند ؟
مگر رهبــر انقالب در جمع زائران حرم رضوی نفرمودنــد : » در همین توافقی هم که 
ما با آمریکایی ها در قضیه ی پنج بعالوه ی یک و مسئله ی هسته ای کردیم، 
آمریکایی ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید می کردند 
انجــام ندادند. بله، به تعبیر وزیر خارجه ی محترم ما، روی کاغذ کارهایی را 
انجام دادند اّما از راه هــای انحرافی متعّدد، جلوی تحّقق مقاصد جمهوری 

اسالمی را گرفتند.« ؟ )95/1/1(
اینجاست که رهبر انقالب هوشــمندانه این خسارت های محض را نشان می دهند: » خب 
اینها بّچه گول زنی است؛ کسی اینها را باور نمی کند... . از آن طرف این کارها 

را می کنند -تحریم می کنند و تهدید می کنند- که دشمنی محض است، از 
آن طرف هم در کاخ ســفید سفره ی هفت سین پهن می کنند یا در پیام عید 

نوروز می گویند ما برای جوان های ایرانی دنبال اشتغال هستیم!« )95/1/1 ( 
حاال با این تجربه از خســارت محض که به قول رهبر حکیم انقالب در پیش چشمان ملت 
قرار گرفته، چه  زمینه ای برای تکرار پیشنهادات آمریکایی وجود دارد؟ برجام های 2 و 3 و 4 یا 

خسارت های 2 و 3 و 4 و ...؟
مگر در جلسه خبرگان رهبری خطاب به دولت مردان نگفتند این توافق بر روی کاغذ است و 

فایده ای ندارد و باید بر روی زمین ملموس باشد ؟
مگر باز هم در جلسه خبرگان رهبری نفرمودند به این رفت و آمد ها به داخل کشور دل نبندید 

و باید تاثیر آن در جامعه مشخص باشد ؟
مگر رهبر انقالب بارها و بارها درمورد  خدعه دشمن هشدار ندادند که اگر غافل شوید برجام می 

تواند خسارت زیان بار برای کشور به بار آورد ؟
مگر حضرت آقا نفرمودند :

» این چیزی که ما امروز درباره مذاکرات داریم می بینیم یعنی خسارت محض 
درباره مذاکره با آمریکا جداً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشــی از آن است که 
طرف مقابل به شدت اهل فریب و دروغ و نقض عهد و حرکت در خالف جهت 
صحیح اســت؛ طرف مقابل این جوری است. یک نمونه اش در همین قضیه 
اتفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکره کنندگان ما مذاکره شان تمام شد، بعد از چند 
ساعت بیانیه ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیه ای که آنها 
ـ در اغلب موارد خالف  ـ که اسمش را میگذارند »فکت شیت«ـ  منتشر کردندـ 
واقع است؛ یعنی روایتی که اینها دارند از مذاکرات و از تفاهمهایی که انجام 
گرفته است می کنند، یک روایت مخدوش و غلط و خالف واقع است....من 
البته هیچ وقت نسبت به مذاکره ی با آمریکا خوش بین نبودم. نه از باب یک 
توّهم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم. حاال اگر یک روزی ــ ما که در آن 
روز قاعدتاً نخواهیم بود ــ شماها ان شاءا...  در جریان حوادث و جزئیّات و 
یادداشت ها و نوشته های این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربه ی 
ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیم... من به این گفتگوها خوشبین نیستم. 
چرا؟ چون تجربه های گذشته ی ما نشان میدهد که گفتگو در منطق حضرات 
آمریکائی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا 
کنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این است 
که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید! هدف، از اول اعالم شده 
است؛ باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما همیشه اعالم کردیم و گفتیم که 
این، گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمی رود. من به 

این اظهارات خوشبین نیستم... «  ) 94/1/20 (
جناب آقای طباطبایی .شخص رئیس جمهور چند ماه قبل از تصویب برجام خطاب به منتقدین 

گفت : 
 » هنوز برجام تصویب نشده !!! چرا انتقاد می کنید ؟ انتقاد ها را بگذارید برای پس از تصویب  
» ولی متأســفانه چند روز پیش حرف های گذشته خود را فراموش کرد و گفت : » سه ماه از 

تصویب برجام گذشته چرا انتقاد می کنید !!؟ «
اگر شما نیز مانند دولتمردان بر این باور هستید که برجام تمام شده و همه چیز گل و بلبل است 
و دیگر نباید انتقاد یا مخالفتی شود ، خواهش می کنیم این چند سطر از فرمایشات رهبر مسلمین 

جهان را به دقت بخوانید !!! 
» اینکه حاال تبریک می گویند، به بنده تبریک می گویند، به دیگران تبریک 
می گویند، بی معنی است، چه تبریکی؟ آنچه تا کنون انجام گرفته است نه 
اصل توافق و مذاکره ی منتهی به توافق را تضمین می کند، نه محتوای توافق 

را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمی کند که این مذاکرات تا به 
آخر برسد و به یک توافق منتهی بشود؛ اینکه تا اآلن انجام گرفته، این جوری 

است؛ همه چیز مربوط به بعد از این است. «
به نظر حضرتعالی آیا بعد از برجام دشمن سر سوزنی از دشمنی و خباثت خود دست برداشت؟ 
آیا اندکی به تعهدات خود پایبند ماند و یا بر عکس به تهدیدات و تحریم ها و شــرارت های 

خود را افزود ؟!!
آیا شما به عنوان یک امام جمعه به این فرمایش رهبر انقالب  اعتقاد دارید ؟ 

» بنده عقیده ام این است اگر مسئله هسته ای همانطور که آنها دیکته می کنند 
هم پیش برود باز هم تحریمها برداشــته نخواهد شد چون با اصل انقالب 

مخالفند «  )93/11/29( 
پس چرا یک برخورد قاطع با طرفین توافق صورت نمی پذیرد و چرا باید در کمترین زمان ممکن 
اورانیوم های غنی سازی شده خود ،که حاصل سال ها تالش و ثمره خون های شهدایمان بود 
را  از کشور خارج کنیم و قلب راکتور اراک را برعکس دیگر پروژه های عمرانیمان با سیمان پر 
کنیم و اجازه بازرسی های بیشتر و مکرر به آنها دهیم ولی حق نداریم در مقابل بدعهدی آنها 

راه روشن و مشخص بخواهیم ؟
امام جمعه محترم در مورد برداشتی که از صحبت های آیت اله مکارم شیرازی داشته ایم باید 
بگوییم که اواًل این یک برداشــت شخصی است . شما می توانید نظرات مراجع دیگر مانند 
حضرات آیت اهلل نوری همدانی و یا آیت اهلل علوی گرگانی و ... را درباره برجام مالحظه فرمائید . 
جناب آقای طباطبایی ، اگر حضرت آیت اله مکارم شیرازی چنین فتوایی هم داده باشند مطمئنًا 
نظر ایشــان قابل احترام است ولی ارجح بر نظر والیت فقیه در مسائل حکومتی نیست و در 
اینگونه امور همه از مراجع محترم تقلید گرفته تا مردم والیت مدار کشور عزیزمان باید مطیع 
امر ولی فقیه باشیم تا شاهد هرج و مرج درجامعه نباشیم . همانطور که امام راحل فرمودند : » 

پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد «  
و شــما می توانید به عنوان مبلغ احکام و جهت روشــن شــدن مطلب فوق به رساله اجوبه 
االستفتائات رهبر معظم انقالب ، صفحه 22 به جواب سوال 52 ) در صورت تعارض فتوای ولی 
امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان 

چیست؟ (  مراجعه فرمایید . آنجا که می فرمایند : 
» در مســائل مربوط به اداره کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان 
ارتباط دارد، نظر ولی امر مســلمین باید اطاعت شود. ولی در مسائل فردی 
محــض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.تفکیک بین 
رهبری ولی فقیه و مرجعیت تقلید ، ربطی به مسأله تجّزی در اجتهاد ندارد . 
در مسائل عمومی جامعه اسالمی که یکی از آنها دفاع از اسالم و مسلمین بر 
ضد کّفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولی امر مسلمین واجب 
است . اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید 

نمی تواند با آن معارضه کند.«
جناب آقای طباطبایی همه مان باید شبانه روز با زاری و التماس از خدا بخواهیم  تا کمک مان 
کند مغرضانه یا ساده لوحانه دچار غفلت نشویم که آیندگان ما را نخواهند بخشید و در آخرت در 
پیش شهدا شرمنده نباشیم و این جمله آقا را آویزه گوش خود قرار دهیم . »   آمریکا، همان 
آمریکای قدیمی است، مراقب خدعه هایش در اجرای همین نتایج مذاکرات 
هسته ای باشید. طرف، اهل خدعه است، به لبخند و ماسک او اعتماد نکنند.
مسئوالن مراقب باشند آمریکایی ها در اجرای برجام به تعهداتشان واقعاً عمل 
کنند و در غیر اینصورت حتماً مقابله به مثل کنند . در ســالهای اخیر، کسانی 
مغرضانه و با خط دهی آمریکا و یا ساده لوحانه تالش کرده اند با چشم پوشی 
بر تجربیات مکرر ملت، چهره ای بزک کرده از آمریکا ترسیم و اینگونه وانمود 
کنند که اگر آمریکایی ها، روزی دشمن ایران بوده اند امروز دست از آن توطئه 
ها کشیده اند ! هدف از این تالشها، این است که چهره واقعی دشمن از ذهنها 
پنهان شود تا آمریکایی ها در نهان، به دشمنی خود ادامه دهند و در فرصت 

مناسب خنجر را از پشت فرو کنند.«
 در پایان موفقیت روز افزون حضرتعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ذل 

توجهات امام زمان )عج( و نائب بر حقش امام خامنه ای را از خداوند منان خواستاریم . 

توافق نکردن شرف دارد 
بر چنین توافقی !!!

توافق نکردن شرف دارد بر چنین توافقی !!!
نقدی بر سخنان امام جمعه محترم شهر زیبا شهر :

امام خامنه ای ) مدظله العالی ( :
این را همه بدانند ، اگر کسی بگوید که ما مثالً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، خالف حق و خالف واقع گفته است. اگر یک 
توافقی انجام بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کامالً با آن موافقت خواهم کرد. البتّه 
ـ این فرمول، فرمول درستی است؛  ـ که این حرف را آمریکایی ها هم میزنندـ  این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد استـ 
توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عّزت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود ]بهتر است[  

توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی. 

همین صفحه

حجت االسالم و المسلمین مرتضی صانعی در گفت و گو با خبرنگار مبارکه 
نا با اشاره به تجاوز آمریکا به امول ایران تصریح کرد: آمریکای جنایت کار، 
جنایات خود را در ابعاد مختلف دنبال می کند، گاهی وقت ها جنایات نظامی 

و تحریمی می کند که در آستانه ی یکی از جنایات آمریکا هستیم.
وی با بیان جنایت نظامی آمریکا در ایران گفت:  آمریکایی ها در آن روز قصد 
داشتند به بهانه نجات جاسوسان خودشان با همکاری تعدادی از کشورهای 
حوزه خلیج فارس و بعضی از افراد جنایت کار داخل کشور به طبس حمله 

کنند اما هدف اصلی آن ها براندازی نظام بود.
حجت االسالم صانعی افزود: شکست آمریکایی ها به دست خداوند منتهی 
شد، گاهی وقت ها جنایات آمریکایی ها تحریمی است، با وجود برجام و 
توافق هنوز این تحریم ها سر جای خود باقی هستند، با اینکه همه کاری که 

آن ها خواسته بودند را ما انجام داده ایم.
وی گفت: جنایت جدیدی که انجام می دهند، سرقت از اموال بلوک شده 
جمهوری اسالمی ایران است که تصویب کردند و به تأیید هم رسیده است 

که مبلغ دو میلیار دالر را از دارای ایران در اختیار قرار گیرند.
حجت االسالم صانعی افزود: این جنایت در صورتی در حال انجام است 
که ما در دوران پسا برجام هستیم و وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 

در امریکا است.
وی گفت: اگر بخواهیم در برابر جنایات آمریکایی ها سهل انگاری کنیم 

مسلماً آن ها به گونه ای جنایات خود را افزایش می دهند.
وی افزود: توصیه ملت ایران به وزیر محترم خارجه و دولت این است که 
آنچه مقام معظم رهبری فرموده اند سرلوحه کار خود قرار دهند و بیش از 
این موقعیت جمهوری اسالمی ایران را در ابعاد مختلف به مخاطره نیندازند.

حجت االسالم صانعی گفت: وزیر خارجه باید عکس العمل جدی تری 
در این زمینه نشان بدهد تا جلوی زیاد خواهی این مستکبران گرفته شود.

ما تصمیم داریم در این شهرستان حوزه های فرهنگی ، اجتماعی را با حضور 
خود شما مردم راه اندازی کنیم . من بارها این جمله را عرض کرده ام که ما 

اگر بخواهیم بنشینیم تا دولت کمک مان کند ، اتفاقی نخواهد افتاد . 
خیلی از خانواده ها هستند که وضع نابسامانی دارند . خانواده ای هست که 
دو ، سه تا فرزند معلول دارد و مادر خانواده نیز خودش بیماری صرعی  دارد 
و غش می کند . خود مادر می گفت من می روم از مدرسه استثنایی یکی 
از فرزندان معلولم را می آورم و به تخت می بندم و دوباره بر می گردم و  آن 

یکی فرزند معلولم را از جایی دیگر می آورم . 
ما در این جامعه زندگی می کنیم . بیایید در این حوزه ها به ما کمک کنید 
تا از تمام ظرفیت های شهرستان بهره ببریم ومشکالت را کم کنیم و به 
زندگی دنیاییمان رنگ ابدی ببخشیم . من گله کرده بودم شاید در رسانه ها 
دیده باشید از بعضی صنایع مان به شدت گله کردم و واقعاً هم جای گله دارد .

 در سال 94 عملکرد فرهنگی و اجتماعی شرکت فوالد در 
حوزه شهرستان مبارکه ، بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است 
علی رغم حضور این صنعت عظیم و تبعات زیست محیطی 
و ترافیک و حمل و نقل و سکونت و حضور هزاران نفر از 
کارمندان شان ، کارنامه فوالد در سال گذشته ، به هیچ عنوان 

پذیرفتنی نیست و آن را در حد صفر ارزیابی می کنیم . 
کسانی که در شهرستان ما زندگی می کنند و سهامشان هر روز ارزش پیدا 
می کند ، عوارض زیست محیطی و اجتماعی برای ما دارند اما شب عید از 
طرف آنها یک ریال خیرات به فقرا جامعه ما نمی رسد ، این ها باید تکلیفشان 
را با ما روشن کنند که باالخره می خواهند چه کار کنند !!!؟ امسال هیچ 

کمکی از طرف اینها به ما نشد . 

شهید سید مرتضی آوینی:
آن کس که ضعیف تر است،  از قدرت آمریکا بیشتر می 
ترسد و  انسان هایی وارسته و قدرتمند چون حضرت 
امام خمینی )ره( که پای بر فرق همه تعلقات نهاده اند و 
ترس را در وجود خویش کشته اند،  به حقیقت می دانند 
و می گویند که  : »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.« 

امام خمینی ) ره ( :

کســی تصور نکند که ما راه 

نمی  را  جهانخواران  با  سازش 

خادمان  که  هیهات  ولی  دانیم 

اسالم به ملت خیانت کنند .

امام خامنه ای ) مدظله( : 
ما همانند امیرالمومنین علی)ع( مظلوم 
اما قوی هستیم و اگر از تواناییها و ظرفیت 
های خود به بهترین، انســانی ترین و 
اسالمی ترین شکل استفاده کنیم، قطعًا بر 

همه موانع فائق خواهیم آمد.

سامانه ی پیامک  : 30001281001617  / گستره توزیع : سراسر استان اصفهانشماره   شصت و سه / 4 صفحه  / جمعه 10  اردیبهشت  1395

دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

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

اگر بخواهیم بنشینیم تا دولت کمک مان کند ، دولت مردان بیش از این ایران را به مخاطره نیندازند!!!
اتفاقی نخواهد افتاد
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مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره 
بر  مبنی  جمهور  رئیس  ادعای  به 
از  پس  اقتصادی  گشایش های  بروز 
دستاوردهای  شاید  گفت:  برجام، 
برای  که  است  جنیان  نوع  از  برجام 

هیچ کس قابل دیدن نیست!
مدیرمسئول  شریعتمداری  حسین 
روزنامه کیهان در گفت و گو با فارس 
حسن  اظهارات  به  واکنش  در  و 
سمنان  در  جمهور  رئیس  روحانی 

مبنی بر اینکه برجام دستاوردهای فراوانی برای کشور داشته است، گفت: آقای روحانی در حالی از دستاوردهای 
فراوان برجام سخن می گویند و منتقدان را به خاطر نادیده گرفتن این دستاوردها مالمت می کنند که از برجام نه 
فقط در عرصه واقعیات غیر از خسارت محض و تحقیر کشورمان چیزی دیده نمی شود، بلکه دولتمردان دست 

اندرکار و مسئول نیز بر ناکامی برجام تاکید می ورزند.
وی اظهار داشت: تازه ترین نمونه این ابراز ناکامی، اظهارات آقای سیف است که دستاوردهای برجام را »تقریبا 

هیچ« ارزیابی کردند.
شریعتمداری درباره این جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه »ببینید برجام در این سه ماه چه گشایش های فراوانی 

داشته است« نیز گفت: شاید دستاوردهای برجام از نوع جنیان است که برای هیچ کس قابل دیدن نیست!

از ماله طالیی توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی که به مذاکره  مراسم رونمایی 
کننده ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای اهدا کردند برگزار شد.

در این مراسم، مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه وقتی 
حتی رئیس بانک مرکزی نیز به عدم نتیجه برجام اذعان کرده است، خاطر نشان 

کرد: اما آقای عراقچی همچنان از برجام تعریف می کند.
وی اضافه کرد بر همین اساس این اتحادیه دانشجویی، تندیس ماله طالیی را به 

آقای عراقچی اهدا می نماید.
این تندیس به همراه نامه ای برای عراقچی فرستاده می شود.

متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر عراقچی

سالم علیکم
با گذشت دو سال و نیم از مذاکره با آمریکا و نقض گسترده بسیاری از خطوط قرمز 
نظام در برجام و همچنین باقی ماندن زیر ساخت تحریم ها در مقابل نابود شدن زیر 
ساخت هسته ای و نیز استمرار فشارها و تحقیرهای آمریکا علیه ملت ایران آنچه 
برای ما عجیب است اصرار حضرتعالی بر توجیه، بزک و ماله کشی بر خیانت ها و 

نقض عهدهای مکرر آمریکا در حق ملت ایران است.
بر  مبنی  سیف  آقای  های  صحبت  توجیه  در  شما  اخیر  اظهارات  با  مسئله  این 

دستاوردهای برجام که »تقریبا هیچ« اعالم شد، اوج گرفت؛ با توجه به اینکه شما 
پیش از این نیز بارها و بارها با اظهارات حیرت آور و خالف واقع خود، درصدد توجیه 
اید، جنبش عدالتخواه دانشجویی به رسم  رفتارهای تحقیرآمیز آمریکایی ها بوده 
یادبود، این »ماله طالیی« را به شما تقدیم می کند امیدواریم تلنگری باشد برای شما 

تا اندکی هم که شده به رفتار، مواضع و سخنان خود بیشتر بیندیشید.
والسالم

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی

ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در سخنان اخیر خود که با زبانی 
غیر از »فارسی« منتشر شد، درباره دستاوردهای برجام، از توصیف 

»تقریبا هیچ« بهره گرفته است.
اذعان سیف در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ بر این نکته که »برجام 
تاکنون تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است« 
انتقادها و تحلیل های دلسوزانه  تاییدی بر پیش بینی ها،  نه تنها مهر 
رسانه های منتقد داخلی است بلکه صحت »برد- برد« را از اساس 

زیر سوال می برد.
مقامات ارشد دولت یازدهم که در یک سال گذشته همواره رسانه های 
به  خیرخواهانه  نقدهای  و  منصفانه  تحلیل های  خاطر  به  را  منتقد 
بهره  هشدار  و  تهدید  ابزار  از  حتی  و  می کردند  متهم  »بی سوادی« 
می گرفتند، این روزها به همان نتیجه ای رسیدند که ماه ها قبل تیتر 

اصلی رسانه های منتقد بود: »هیچ!«
اعتراف  برای  که  رسیده اند  نقطه ای  به  امروز  اما  ارشد  مقامات  این 
خارجی  رسانه های  دامان  به  دست  خود،  اشتباهات  به  دیرهنگام 
راستگویان  و »راست«های دولت  واقعیت ها، حقیقت ها  تا  می شوند 
خارجی  کشورهای  اگر  چراکه  شود!  منتشر  بیگانه«  »زبان های  با 
یادداشت ها،  ترجمه  به  برجام  از  ایران  رضایت  میزان  تحلیل  برای 
مصاحبه ها، نطق ها و گزارش های مقامات دولتی ایران و رسانه های 

حامی دولت بپردازند، در نهایت به این نتیجه می رسند که:
EvErything is calm. i’m too happy!

 »5+1« سبد  در  را  خود  تخم مرغ های  تمام  که  یازدهم  دولت  اما 
گذاشته است و نرخ تورم و آمار بیکاری را بر مبنای همین به عالوه 
و فرمول نادرست و ناعادالنه می سنجد امروز برای کاهش قیمت ها، 
عبور از رکود، کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال چاره ای جز اعتراف 
او  صدای  که  شبکه هایی  برای  اعتراف  هم  آن  ندارد؛  واقعیت ها  به 
را به »انگلیسی« ترجمه و منتشر می کنند تا شاید مردم ایران متوجه 

واقعیت های تلخ نشوند!
so far, iran has gottEn “almost nothing” from thE 
accord.
اکنون سوال این است: چرا آنچه مقامات ارشد دولت در تریبون های 
در  آنها  اظهارات  با  فاحشی  تفاوت  می کنند،  جاری  زبان  بر  بیگانه 

رسانه های داخلی دارد؟
نصیب  باید  کشورمان  اجرایی  مدیران  صداقت  و  راستگویی  چرا 

خارجی ها شود و سهم ما فقط پتک »دولت راستگویان« باشد؟
بیش از یک سال است دولت یازدهم با طرح شعار »برد- برد« ادعا 
دارد هم ایران و هم طرف خارجی در توافق هسته ای سود برده اند. 
رسانه های  از  واضح  طور  به  کشور  اجرایی  مقام  باالترین  همچنین 

منتقد می خواهد علیه برجام و توافق هسته ای سخن نگویند و امید 
رو  از  را  زبان خود  ناگهان سیف، شمشیر  اما  نکنند!  ناامید  را  مردم 
برای اروپا و آمریکا می کشد و قاطعانه و بی تعارف به آنها می گوید که 
سهم ایران از برجام تقریبا هیچ بوده است. اعترافات سیف به عنوان 
مقامی که حکم انتصاب خود در این جایگاه را از رئیس جمهور دریافت 
کرده است، بار دیگر اثبات می کند دولت یازدهم باید برای رسانه های 
و  به گالیه  زبان  آنها  اگر  و  باشد  قائل  احترام  و دلسوز داخلی  منتقد 
انتقاد گشودند بالفاصله با برچسب های تندرو، بی سواد و بی شناسنامه 
مواجه نشوند، چراکه ولی الله سیف امروز همان جمالتی را بر زبان 
آورده است که رسانه های منتقد پس از هربار انتشار این جمالت با 
توپخانه تمسخر، تهدید، برچسب زنی، ایجاد محدودیت و کاهش یارانه 

مواجه شده اند!
البته مقامات ارشد دولت می دانند که اظهارات آنها در مجالس حزبی 
و محافل سیاسی داخلی، هیچ خریداری در کشورهای خارجی ندارد، 
چراکه اروپا و آمریکا بخوبی می دانند که چه راه های فراری در هر دو 
سوی پرانتزها و ویرگول های توافق برای خود باقی گذشته اند! آنها که 
دیروز با وضع خط و نشان های هسته ای، وعده گشایش اقتصادی را 
به دولت ایران می دادند امروز اما از این دولت می خواهند با پذیرفتن 
و  بگذارد  زمین  را  ملت  مبارزه یک  محدودیت های موشکی، سالح 

دست هایش را به نشانه تسلیم باال بگیرد تا شاید چند دالر کف دست 
او بگذارند!

اما راه حل مقابله با زیاده خواهی های اروپا و آمریکا چیست؟ شاید بهتر 
این باشد که دولت یازدهم یکبار برای همیشه پاسخ طرف های خارجی 
خود را بدهد و برای این کار الزم است یک نقطه در انتهای جمالت 
ابتدای  به  و  ادبیات شکسته خود بگذارد  و  ناقص، اظهارات متضاد 
پشیمان  دولت  از  گشاده  روی  با  هم  هنوز  منتقدان  بازگردد.  سطر 

استقبال می کنند تا همه چیز را دوباره از »صفر« آغاز کند.
آری! »تقریبا هیچ«، تقریبا همان »هیچ« است؛

“almost nothing” mEans nothing!
مهدی جابری

تلویزیونی بود  محمدرضا  کردلو: »مسابقه هفته« عنوان مسابقه ای 
که زنده یاد منوچهر نوذری به اجرای آن می پرداخت. در واقع یکی از 
نوستالژی های دهه 60 بود که مخاطبان ثابتی پیدا کرده بود. »از کی 
بپرسم؟« یکی از کلیدواژه های اصلی مسابقه بود. همین عبارت »از 
کی بپرسم؟« به تنهایی توانسته بود خشکی معمول مسابقات تلویزیونی 
را که صرفا به پرسش از اطالعات عمومی افراد محدود می شد، از بین 
ببرد. در واقع یکی از هیجان های اصلی مسابقه هفته همین گزاره »از 

کی بپرسم؟« بود!
دیروز در تاکسی وقتی اخبار پیک بامدادی، شاید هم یک برنامه دیگر، 
درباره اظهارات سیف، رئیس کل بانک مرکزی در واشنگتن خبری 
را می خواند، ناغافل و کامال یهویی »از کی بپرسم؟« مسابقه هفته به 
ذهن یکی از مسافران رسید و بقیه نیز با او همراهی کردیم در اینکه به 

نکته جالبی اشاره کرده است.
زبان  بر  را  اظهاراتی  واشنگتن  در  سیف  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
می آورد که خیلی از شنوندگان را به تعجب و البته دولتی ها را به حیرت 
وامی دارد. تا آنجا که خیلی ها در ذهن خود حتما گفته اند: »این چی 

بود دیگه؟!«
در تاکسی اما وقتی رادیو به نقل از سیف گفت: »هیچ چیز از برجام 
عاید ایران نشده است« همان مسافر جوانی که »از کی بپرسم« را به 
یاد بقیه آورد، گفت: »چندوقت پیش بود که ]آقای[ روحانی  وقتی 
]آقای[ صالحی از همین حرف ها زده بود، ]در نشست خبری[ رسما 
واکنش نشان داد و گفت از صالحی نپرسید! چند وقت پیش هم وقتی 

عراقچی به گفت وگوی ویژه خبری اومد البته حرف های صالحی رو 
تایید کرد، حاال هم که رئیس کل بانک مرکزی که همه این امورات 
بانکی و دالری و اینها مربوط به اوست، به این صراحت گفته که آبی 

از برجام گرم نشده!«
فردا  کنم  فکر  گفت:  بود  نشسته  عقب  صندلی  در  که  دیگری 

]رئیس جمهور[ جایی اعالم کند »از سیف هم نپرسید!«
بود گفت: »خانم! شما مسابقه هفته  آقایی که صندلی جلو نشسته 
یادتون میاد؟« توی اون برنامه مجری می پرسید: »از کی بپرسم؟« 
حاال ما هم مثل اون خدا بیامرز باید بریم از آقای روحانی سوال کنیم: 

آقای برادر حاال از کی بپرسیم؟
راننده که فقط از آینه به مسافران نگاه می کرد، گفت: آقاجون از من 
بپرس تا بهت بگم. اینا همه قصدشون اینه که یارانه ها را حذف کنند 
برای همین می خوان بگن از اونور پولی آزاد نمیشه و به خاطرهمین 

باید از یارانه ها برای ردیف کردن بودجه، استفاده کنیم.
 مگه نشنیدی چندوقت قبل وزیر اقتصاد گفته بود شب واریز یارانه 
شب کابوس هست. از قبل عید هم که جریمه ها را زیاد کردند. نفت 
هم که ارزون شده. بنزین هم که داستانش معلومه. اینا همش برای 

حذف یارانه است آقای مهندس!
منظورش از مهندس همان آقایی بود که در صندلی جلو نشسته بود. 
او سریع واکنش نشان داد و گفت: من مهندس نیستم. راننده گفت: 
خب دکتر! دکتر خوبه؟ و مسافر با تبسم واکنش نشان داد و گفت: نه! 
زیاد به یارانه ربطی نداره! شاید درباره بودجه و تالش دولت برای اینکه 
یارانه ها را حذف کنه حرف شما درست باشه اما برجام پیچیدگی های 

خودش رو داره!
بگویم  کار چیزی  اینجای  بودم، می خواستم  نشسته  که ساکت  من 
که مسافر کنار دستی من گفت: خیلی هم ساده است. آمریکا به این 
راحتی ها تحریم ها را برنمی داره. آمریکا که تحریم ها را برنداره یعنی 
)باخنده(  و...  هتل  و  مسافرت  و  هواپیما  پول  و  رفت وآمد  همه  این 
همش َپر. یعنی برجام َپر. برجام که َپر بشه که خدا نکنه اینطور بشه 
زیادی  و خسارت  کردیم  تعطیل  رو  تاسیسات  این همه  ما  که  – چرا 
می خوریم اگر برجام پر شه-  همه گره هایی که دولت امیدوار بود با 
برجام باز کنه کورتر می شه. به خاطر همین آقایون روحانی و ظریف 
حتی درباره خبرهای بد درباره برجام هم حساسند! از این جهت حرف 

آقای سیف خیلی سنگینه!

من که داشتم در فضای »اتاق خبر تاکسی« از تحلیل های متفاوت و به 
روز و با کالس مردم استفاده می کردم، برای اینکه مزاحی کرده باشم، 

گفتم: با همه اینها، حاال »از کی بپرسم؟«
است،  چیزی  مکانی،  آدرسی،  منظورم  کرد  فکر  که  محترم  راننده 

گفت: ببین پسرم کجا می خوای بری؟
گفتم: »مزاح کردم قربان!«

از  این چیزا  مسافران و خودش خندیدند و راننده گفت: آها! درباره 
هیچ کی نپرس چون یه توافقی کردند که هیچ کسی اطالعات درست 
تابانه، اون یکی می گه هیچ چیز  آفتاب  و حسابی نداره! یکی میگه 

گیرمون نیومده. ما که تهش نفهمیدیم چی به چیه؟

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اقدامی نمادین از قبر نمادین 
شهید فناوری هسته ای رونمایی کرد.

هدف از اجرای این کار نمادین و موقت تلنگری به مردم و مسئوالن است که علی 
رغم گذشت مدتها از مذاکرات هسته ای و و عده وعید هایی که سه سال از آنها 

میگذرد هنوز که هنوز است چرخ اقتصادما نچرخیده است.
بگوییم که علی رغم توصیه های مکرر مقام معظم  وقت آن رسیده است که 
است  بعید  دیگر هم  و  است  نگرفته  از سوی مسئولین صورت  رهبری حرکتی 
حرکت آنچنانی در این یکسال پایانی دولت صورت بگیرد.حقیقتا آنچه امروز می 
تواند عالوه بر چرخ های هسته ای چرخ اقتصادمان را هم بچرخد حرکت آحاد 
ملت برای  مطالبه جدی از مسئولین و عمل خود ملت به سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
در پایان آنچه الزم بذکر است این است که شهدا زنده اند و هرگز نمی میرند!!!

ران  به  مشهور   ، پال  ارنست  رونالد 
پال نویسنده ، فیزیکدان و سیاستمدار 
پیشین آمریکایی که نمایندگی کنگره 
ی آمریکا را نیز در کارنامه ی خود دارد 
با  یوتیوب  در شبکه تصویری خود در 
نام » لیبرتی ریپورت«  گفت گزارش 
را نخست روزنامه  اعتراف سعودی ها 
درباره ی  داستانی  در  تایمز  فایننشال 
جان کری ، وزیر خارجه آمریکا منتشر 

کرده و همین داستان را با سرخط » سعودی ها به کری گفتند داعش دست پروده ی ماست و 
سیا هم در جریان است« دیگر پایگاه های اینترنتی بارها و بارها بازنشر کرده اند.« 

به گفته ی ران پال اعتراف سعودی ها لزوما شوکه کننده نیست. عربستان سعودی به جان 
کری می گوید این ما بودیم که داعش را خلق کردیم. اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود 
زمان انتشار این گزارش است که با جر و بحث ها بر سر انتشار گزارشی درباره نقش عربستان 
در حمالت یازدهم سپتامبر 2001 همزمان شده و 28 صفحه ای که از آن گزارش حذف شده 
است جای شک و تردیدی درباره دست داشتن عربستان در آن اقدام تروریستی باقی نمی 
گذارد. اکنون نیز آل سعود اعتراف می کند که داعش دست پروده ی آنان است و این کار را 
نمی توانسته بدون اطالع سازمان جاسوسی آمریکا سیا اجرایی کند. سیا و پنتاگون )وزارت دفاع 
آمریکا( از همان نخست ساز برکناری اسد ) بشار اسد ، رئیس جمهور سوریه( را از قدرت کوک 

کردند و برای این کار به داعش نیاز داشتند.

اهداء نشان دانشجویی »  ماله طالیی« به عراقچیمگر دستاورد برجام »جن« است؟

دروغ داخلی، صداقت خارجی!  

از کی بپرسم ؟

مراسم ترحیم فناوری هسته ای
داعش دست پروده ماست

ادامه سکوت آمریکا در مقابل عربده کشی های عربستان

فکر می کنید رییس جمهور در طول روز چه پیامکهایی را در گوشی تلفن 
همراه خود دریافت میکند؟ شاید همچین چیزهایی:

ساعت 8 صبح
تبریک ویژه!

شما برنده یک دستگاه پورشه شده اید. برای دریافت جایزه عدد یک و در 
غیر این صورت عدد دو را ارسال کنید. پیامی صد تومان

 ساعت 8:15 صبح
سالم حاجی عصری برنامه افتتاح داریم وقتتو خالی کن

یه سد پیدا کردم خیلی بکر و دورافتادس، میریم همونو افتتاح می کنیم
»جهانگیری«

 ساعت 8:16 صبح
گفته باشم منم میاما  »فریدون«

 ساعت 9صبح
مشترک گرامی!

عضویت شما در سامانه اطالع رسانی انجمن سیمان کشور قطعی شد
برای اطالع از آخرین وضعیت قیمت بتن عدد یک را ارسال کنید

هر پیام صد تومان

 ساعت 9:10 صبح
دوست داری امروزتو چطوری شروع کنی؟ عصبانی یا طوفانی؟!

ماه تولدتو بفرست تا بگم
 پیامی صدتومان

 ساعت 10 صبح
hEllo may friEnd!
your country and your pEoplE arE tErrorist. happy 
nEw yEar!  »Obama «

ساعت 11 صبح
بهت شک داره؟ همین حاال بهش زنگ بزن و توضیح بده

اگه می خوایی بدونی چی باید بگی، اسم کوچیکشو بفرست تا بگم
پیامی شصت تومان

 ساعت 11:30 صبح
همراه گرامی!

مفتخریم از شما به عنوان یکی از مشتریان وفادار خود قدردانی نماییم
»شرکت مسافرتی کیش گشت آریا مهر ایران زمینیان«

 ساعت 12 ظهر
چطوری 3 درصدی؟

خخخخخخ
شوخی کردم بابا ، فردا صبح اول وقت اینجا باش!

»حاج آقا«

 ساعت 1 ظهر
هرشب کابوس می بینی؟ فکر می کنی یکی می خواد بیاد همه چیزو ازت 

بگیره؟!
اگــه می خوایــی بهــت بگــم بایــد چــی کار کنی همیــن حــاال کلمه 

»ریاست جمهوری« رو بفرست
پیامی هزارتومان

 ساعت 1:30 ظهر
میدونی جیبوتی هم اسم یه کشوره؟

عضو ســامانه ما بشــی چیزای جالب تری هم هست. عضویت با ارسال 
عدد یک  . هر پیام پنجاه تومان

 ساعت 2 ظهر
آقاجان من دیگه نمیتونم، برجام به اینجام رسیده

شــماگفتی هی کوتــاه بیایید مــام اومدیــم االن دیگه فقــط اینا مونده 
سوارمون بشن! اون المصبم که وصل نشده هنوز

»سید عباس«

 ساعت 5 عصر
داداش میگم این پســر ســوم دوماد عروس عمه رو که میشناسی، اون 

هنوز بی کاره! کجا بفرستیمش؟  »فریدون«

 ساعت 6 عصر
سالم علیکم

سلطان به سالمت
عجالتا مواردی که لیست فرموده بودید را تکذیب نمودم

با تجدید احترام   »نوبخت«
 

ساعت 7:15 عصر
سالم دکتر

میگم این فریدون چی میگــه؟ من خودم هنوز کلی اقوام و فامیالمون 
التماس دعا دارن یه جا دیگه بفرستش   »ابتکار«

 
ساعت 8:15 عصر

بی شرفا باز تو فرانسه بمب گذاشتن
دکتر جان یه زنگ به اوالند بزن تسلیت بگو   »ظریف«

 
ساعت 8:16 عصر

آره راستی خوب شد گفتی دو روز پیش تو لبنانم بمب گذاشته بودن
حاال به اونام یه پیام میدیم بعدا االن اوالند و دریاب  »ظریف«

 
ساعت 10 شب

good night to you too
but your country and your pEoplE arE tErrorist
»obama«

  طنـز/ رئیس جمهـور در طـول روز چه 
پیامک هایـی دریافـت می کند؟!
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سعید جلیلی در اختتامیه یادواره شهدای دانشجوی میبد، با اشاره 
به غیرت دینی رزمندگان دفاع مقدس گفت: با غیرت دینی حماسه 
والفجر و کربالی یک خلق می شد تا دشمن نه تنها پیشنهاد کربالی 

۲ و 3 نمی داد؛ بلکه نگران حماسه های چون کربالی 5 بود.
وی با بیان اینکه غیرت دینی منبع اقتدار و تولید عزت و امنیت برای 
کشور است، افزود: از آزادسازی خرمشهر تا پرتاب ماهواره به فضا و 
پیشرفت های هسته ای در اوج تحریم ها، همه با غیرت دینی حاصل  

شد.
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه شهدای 
با  خاطرنشان کرد:  بودند،  دینی  غیرت  بارز  نمونه های  هسته ای 
غیرت دینی است که می توان حماسه های دفاع مقدس را در سایه 

صحنه های اقتصادی و علمی و فناوری هم رقم زد.
جلیلی در تبیین غیرت دینی گفت: غیرت دینی همان تفکر بسیجی 
است که امام ما فرمود اگر فضای دلنشین تفکر بسیجی بر کشور 

حاکم شود، چشم طمع جهان خواران از کشور قطع خواهدشد.
اهل بیت  حرم  از  که  است  دینی  غیرت  با  امروز  افزود:  وی 

علیهم السالم و حریم امنیت یک ملت با افتخار دفاع می شود.
است  تعجب  جای  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 

دستاوردهای  که  کسانی 
دینی  غیرت  از  حاصل 
تجربه  را  ملت  یک 
و  قدرت  آنگاه  کرده اند، 
ایران  ملت  توانایی های 
حماسه های  خلقت  در  را 
بزرگ انکار کرده، توانایی 
ساخت  در  فقط  را  ملت 
معرفی  بزباش  آبگوشت 

می کنند.
جلیلی تصریح کرد: 

و  مقدس  دفاع  در  را  ملت  بزرگ  حماسه  توانایی های  عده ای 
اما  دیده اند؛  فناوری  و  علم  در  یا  منطقه   بزرگ  هماوردی های 

صحبت از واردات مدیر برای کشور می کنند.
از  باوجود ترس دشمن  اینکه جریانی در کشور  به  با اشاره  جلیلی 
آلرژی  و غیرت  دین  مفاهیمی چون  به  ملت  و غیرت  دینی  تفکر 
و حساسیت دارند، گفت: در شرایط کنونی تاکید رئیس جمهور بر 

غیرت دینی جای خوشحالی دارد.

حسن رحیم پور ازغدی در همایش آموزشی »بهداشت و سالمت 
امنیت، گفت:  بر ضرورت  تأکید  با  رضا)ع(«  امام  سربازان سپاه 
امنیت جنبه های مختلفی دارد؛ از جمله امنیت نظامی، انتظامی، 

اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
وی با بیان اینکه امنیت در رأس حقوق بشر است، چه مسلمان 
امنیت  آن  در  که  جامعه ای  داد:  ادامه  غیرمسلمان،  چه  و  باشد 
که  است  کرده  تأکید  قرآن  است؛  ترس  از  مملو  یعنی  نباشد 
جامعه ای که ترس در آن حاکم باشد، به همان میزان غیردینی 

است.
مختلف  وجوه  به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
به  اینکه  از  ترس  دارد؛  انواع مختلفی  ترس  ترس، تصریح کرد: 
مرزهای ما حمله کنند و شهرهایمان اشغال شود و ترس از امنیت 
در شهر و خیابان و محله، ترس از حمله به خانه و ترس اعضای 

خانواده از همدیگر.
به فرض  نباشد،  امنیت  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  دانشگاه  استاد  این 
وجود فضای اقتصادی خوب، زندگی لذتی ندارد و سخت خواهد 
ترس آلودی  فضای  چنین  در  خانواده  و  جامعه  کرد:  اضافه  بود، 

پیشرفت اقتصادی و علمی به کارش نمی آید.

با  ازغدی  رحیم پور 
هیچ کس  اینکه  به  اشاره 
که  کسی  و  بترسد  نباید 
بر  می ترساند  را  انسان 
قرآنی  اصلی  یک  مبنای 
با  محارب  اسالمی،  و 
خداست، افزود: در قرآن 
عنوان  به   گروه  دو  کریم 
معرفی   خدا  با  محارب 
شخصی  یکی  شده اند؛ 
که امنیت اجتماعی افراد 

را به هم می ریزد، مانند اراذل  و اوباش و قدرت های جهانی که 
اختالل گران  هم  محارب  گروه  دومین  و  می ترسانند  را  ملت ها 
سرمایه داری  نظام های  و  رباخوران  که  هستند  اقتصادی  امنیت 

هستند که افراد و ملت های ضعیف را چپاول می کنند.
ما  و  است  قوی  آمریکا  می گویند  که  این هایی  کرد:  تأکید  وی 
می کنند،  خیانت  جامعه  به  کنیم،  کاری  نمی توانیم  آن  مقابل  در 

چراکه مردم را می ترسانند .

1400 سال پیش امام حسین علیه السالم فرمودند : 
» فردي همچون من با فردي مثل یزید بیعت نمي کند 
«  که اگر بعد از سال ها شخصی از علل قیام امام 
حسین و وظیفه خود سوال کرد به او گفته شود این 
امام همام از جمله » انا ال ابایع یزید « استفاده نکرد  
بلکه جمله » مثلی ال یبایع مثل یزید « را بیان فرمود 
تا ما بفهمیم این قیام و اقدام تا قیامت ادامه دارد و 
افرادی که رهرو سید الشهدا هستند باید بر رهروان 
یزید بشورند؛ یزیدی که شرابخوار بودنش به تنهایی 
مهم نیست بلکه یزید با رذائل اخالقی و قدرت تحمیل 
روش زندگی خود بر مسلمین است که حائز اهمیت می 

باشد چرا که اباعبداله علیه السالم فرمودند : » انما خرجت 
لطلب االصالح فی امت جدی « که این نشانگر نفوذ 
فرهنگ و سیره ی اموی در دل مسلمین است؛ حال 
چنین شخصی خواستار تفوق بر امام مسلمین و ولی 
خداست. به عبارت دیگر شخصی به دنبال بیعت گرفتن 
از بهترین انسان هاست که خود پست ترین افراد است 
تا  به دست دادن است  او  دنبال مجبور کردن  به  و 
خواست خود را بر او تحمیل کند و او را همرنگ جهان 

اسالم سازد که راه انحراف را پیش گرفته اند.
در زمان فعلی وظیفه ی هر مسلمانی شناخت حسین 
و  نظامی  برتری  با  یزیدی که   . است  زمانه  یزید  و 

اقتصادی به عالوه قدرت رسانه ای ، دیگر ملت ها را 
پیرو خود کرده و روش خود را به آنها تحمیل کرده و با 
اقدامات رذیالنه خود به دنبال بیعت گرفتن از رهروان و 

شیعیان حسین است که قصد استقامت دارند.
حال وظیفه حسین و اصحابش در این زمان مقابله و 
جنگ با یزید و اعوانش می باشد. مسلم است جنگ 
مسلحانه مقصود نیست بلکه جنگ متقابل در ابعاد 
وظیفه ی  لذا  است.  منظور   ... و  سیاسی  اقتصادی، 
دولتمردان و تولید کنندگان، تولید در خور شأن ملت 
انقالبی و جلوگیری از نفوذ یزید )در تمامی ابعاد( در 
کشور است و وظیفه ی مردم، تحریم کاالی یزیدی 

اعم از کاالی فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
بر  مرگ  شعار  که  موارد  این  تمام  نماد  لذا  است؛ 
امریکاست را باید در جهان فعلی سر داد و نباید از یاد 
برد که شعار به تنهایی کافی نیست بلکه بستن راه نفوذ 
در تمام ابعاد را باید وظیفه خود بدانیم اعم از مسئولین 

و مردم.
حال اگر شخصی این شعار مقدس که یکی از مصادیق 
تبری است را سر داد و به دیگر موارد بی توجه بود 
وظیفه ی خود را به عنوان شیعه حسین علیه السالم به 
خوبی انجام نداده است اما اگر اصل عمل را هم انجام 

نداد یا معتقد نبود، باید گفت ...

حسن روحانی که به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خیلی روی 
برجام )دست پخت کدخدا = آمریکا( حساس است، در جلسه ای ضمن 
اهانت به یک جوان نخبه و منتقد برجام، با عصبانیت شدید، خطاب به 
همکاران خود گفته است: »یک جوانک نیم وجبی، علیه تیم و توافق 
هسته ای هرکاری بخواهد می کند و کل کار را زیر سوال می برد و یک 

نفر این طرف پیدا نمیشود که پاسخ او را درست بدهد؟!«
این جوانی که تیم مذاکره کننده هسته ای و آورنده برجام و امضاء کننده 
برجام ، در مقابل استدالل های منطقی او پاسخی ندارند و زبان و قلم 
به اهانت او باز کرده اند، آقای مهدی محمدی عضو تیم مذاکره کننده 
سابق و تحلیل گر مسائل سیاسی کشور و جهان است که  عده ای را  
مقابل یک منتقد جوان نخبه انقالبی به زانو درآورده و لذا با عصبانیت از 
پیاده نظام خود خواسته اند که راهی برای برون رفت از افتضاح برجام در 

مقابل این جوان رشید انقالبی پیدا کنند!
ای کاش دوستان برجامی  هر چه زودتر به خسارت های محض رخ داده 

در برجام اعتراف کرده بودند ، تا مجبور به طرح برجامهای 2 و 3 و 4 نمی 
شد، لذا امروز دلسوزانه می گوییم که دولت به همان راهی می رود که 
رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیرشوروی آقای یلتسین رفت، که در سال 
1991 ابرقدرت شرق را بدون این که گلوله ای از دهانه تفنگشان شلیک 
شود، تحت سیطره ابرقدرت غرب یعنی آمریکا درآورد و دیری نپائید که 

شوروی به پانزده کشور تقسیم گردید!
امام خامنه ای در روز اول فرودین 95 در حرم رضوی از کید و مکر 
شیطان بزرگ خبر داده و فرمودند: »آمریکایی ها گفته اند که ما تحریمها 
را برمیداریم و روی کاغذ هم برداشتند اّما از طرق دیگر جوری عمل 
میکنند که اثر رفع تحریمها مطلقاً به وجود نیاید و تحّقق پیدا نکند. 
بنابراین، کسانی که امید میبندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فالن 
مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه ی توافقی برسیم -یعنی ما یک 
تعّهدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعّهدی بکند- از این غفلت میکنند 
که ما ناگزیر باید به همه ی تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ طرف مقابل 

با ُطرق مختلف، با شیوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند و به 
تعّهدهایی که کرده است عمل نمیکند. این چیزی است که ما امروز در 

مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ یعنی خسارت محض«
این قطعه تاریخی را خطاب به جناب روحانی و همفکران  او متذکر می 
شویم؛ وقتی در روز 24 خرداد 1370 آقای یلتسین رئیس جمهور اتحاد 
جماهیر شوروی شد و دو روز بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا 
خطاب به یلتسین اعالم کرد که سه جمهوری بالتیک لتونی، استونی و 
لیتوانی متعلق به شوروی نیست و بایستی استقالل این سه جمهور را 
به رسمیت بشناسد و اگر به رسمیت نشناسد، کمکهایی را که آمریکا 
کمکهای خود را به شوروی قطع خواهد کرد و اینگونه شد که چندی بعد 
یلتسین اعالم کرد که ما استقالل جمهوری های سه گانه لتونی، استونی 
و لیتوانی را به رسمیت می  شناسیم ! پس جناب روحانی عبرت بگیرید و 
نقش یلتسین را بیش از این بازی نکنید و به منتقدین انقالبی که پاسخی 

برای انتقادهای به حق آن ندارید، اهانت نکنید!

های  »چالش  عنوان  تحت  ای  هسته  فناوری  ملی  روز  مراسم 
پروتکل کیوتو و ضرورت حفظ انرژی هسته ای« با حضور رحیم 
احمدی روشن، پدر شید مصطفی احمدی روشن و پرفسور رسول 
خدابخش، عضو هیئت امنای سازمان انرژی اتمی از سوی انجمن 
اسالمی دانشجویان دانشگاه ارومیه  در تاالر شهید چمران این 

دانشگاه برگزار شد.
رحیم احمدی روشن با حضور در مراسم جشن روز ملی فناوری 
هسته ای در دانشگاه ارومیه گفت: اعتقاد ما این است که اگر یک 
شهید به اسم مصطفی تقدیم میهن اسالمی کردیم، خداوند به 
ما تفضل کرد و میلیون ها مصطفی در کشور که شماها باشید 

عنایت فرمود.
دم  و  یال  بی  شیر  به  را  کشور  کنونی  ای  هسته  مساله  وی  
تشبیه کرد و اظهار داشت: آقایان به ظاهر در تلویزیون می آیند 
و چیزهایی می گویند که مثال صنعت هسته ای ما به رسمیت 

شناخته شده است اما واقعیت غیر از این است.
وی با اشاره به خاطره ای از شهید مصطفی احمدی روشن گفت: 
ما  نبودن  و  بودن  که  گفت  آمد  من  پیش  مصطفی  روزی  یک 

آنجا دیگر دلیلی ندارد و من احساس می کنم پولی که می گیرم 
درست نیست.

پدر شهید احمدی روشن با تبیین فضای جدید ایجاد شده بعد از 
شکست پلمپ ها در سال 84 اظهار داشت: شهید با کمک یک 
اکیپ چند نفره از دوستان کار غنی سازی را شروع کردند که در 
نهایت توانستند آن کارهای بزرگ را انجام دهند و غنی سازی تا 

20 درصد را به ثمر برسانند.
میهمان مراسم جشن هسته ای دانشگاه ارومیه با اشاره به تحقق 
اول دولت کنونی گفت:  بینی توسط شهید روشن در  این پیش 
متاسفانه دولت مردان هول شدند و  خیال کردند که هرچه در پای 
دشمن بریزیم دشمن جواب خواهد داد و شما دیدید که دشمن 

قابل اعتماد نیست.
وی با اشاره به اکسید کردن تمام اورانیم 20 درصد غنی شده در 
طی چند مرحله عنوان کرد: همه این اتفاقات قبل از قرداد ننگین 
ژنو رخ داده بود و به محض نوشتن این قراداد همه بچه های فعال 

در صنعت هسته ای را بیرون کردند.
احمدی روشن در این رابطه افزود: آقای عراقچی و آقای فالنی 

می آیند در تلویزیون و می گویند که این حرف ها دروغ است و 
یعنی پدر مصطفی احمدی روشن دروغ می گوید.

رحیم احمدی روشن با تاکید بر عدم رعایت شروط رهبری پیرامون 
مسئله برجام گفت: آقایان تالش 11 ساله ای که بیش از 9 تن 
اورانیوم بود را یک شِب به روسیه فرستادند و اسمش را آفتاب 
با  تابان گذاشتند.  وی در ادامه افزود: این اسمش تبادل آفتاب 

آفتابه است که دولت به آن افتخار می کند.
احمدی روشن تصریح کرد: نباید گول حرف بعضی ها را خورد که 

فکر می کنند عقل ملت ایران به این چیزها نمی رسد.
پدر شهید احمدی روشن با اشاره به خون بودن دلش از دست دولت 
کنونی گفت: شما دیدید قلب راکتور اراک را کندند و به جایش 
سیمان ریختدند و این کار را درست در ایام شهادت مصطفی انجام 

دادند و اگر شما به جای من بودید چه فکر می کردید .
این  واقعیت  افزود:  دولت  اقدام  این  به  اشاره  با  روشن  احمدی 
است که دولت با این کارش خیانت کرده است و خیانت شاخ 
و دم ندارد و در آینده معلوم می شود که ابعاد این خیانت چقدر 

بوده است.

حجت االسالم شهاب مرادی  در مراسم دومین 
کنگره شهدای دانشجو که در سالن اجتماعات امام 
خمینی )ره( دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت برگزار 
شد با عرض تبریک به مناسبت ماه رجب و اشاره به 
اینکه هیچ وقت با آمریکا رابطه ای برقرار نمی شود، 
اظهار داشت: حتی اگر سفارتخانه ای در ایران تاسیس 
شود باز هم اعتماد به دشمن نکنید چون او دزد است.

وی گفت: دیپلمات ما مسئول خنده است و او کار 
را برای خندیدن انجام می دهد شما جوانان و اساتید 
دانشگاه هیچ وقت به دشمن اعتماد نکنید چون او در 

هر حالت دشمن است.

مرادی با بیان اینکه مردم با هر گرایش سیاسی خود 
را نسبت به شهید و شهادت بدهکار می دانند افزود: 
شهدایی را داشتیم که در داخل وطن ما آن ها را ترور 
کردند مانند شهدای گرانقدری که در حادثه 7 تیر 

شهید شدند.
انسان ها  مشکل  عمده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جهت گیری آنهاست گفت: کسانی هم که ناخواسته 
به کشورشان خیانت کردند جهت گیری اشتباهی 

داشتند.
 مرادی با بیان اینکه دوست داشتن شهید گزینه نبرد، 
دفاع و ایستادگی را تقویت می کند و روی پا ُمردن 

بهتر از روی زانو زندگی کردن است گفت : انقالب 
اسالمی بدون نام امام خمینی )ره( در هیچ جای 

جهان شناخته شده نیست.
اینکه هر شهیدی که هر زمان  به  اشاره  با  وی 
به  را  مقاومت  و  ایستادگی  درس  شهید می شود 
شما می آموزد و پیام شهید، زندگی است تصریح 
کرد: پیامی در اوایل دهه 80 در موزه جنگ کرمان 
پخش شد از شخصی که مشهور نبود و برای دفاع 
از خرمشهر و شکستن حصر آبادان در کوچه های ما 

تالش می کرد.
مرادی با نام بردن از سردار سلیمانی و یارانش که تا 

دیروز در کوچه ها و شهرهای ما مقاومت می کردند 
اگر  افزود:  می کنند،  محافظت  سوریه  از  امروز  و 
محافظت و پاسداری این دلیرمردان نبود به فرمایش 
امام خامنه ای امروز ما شاهد جنگ در همدان و 

کرمانشاه بودیم.
وی گفت: وقتی امروز دشمن، عمق استراتژیک 
جمهوری اسالمی را نگاه می کند، این پیام را می دهد 
و در جهان مخابره می کند که به نفع هیچ کشوری 
نیست با ایران بجنگد و برای آنها باعث افتخار خواهد 
بود که با ایران جنگ نکردند و کار را با مذاکره به 

اتمام رساندند.

برخی به دین آلرژی دارند. غیرت ملت را دیده اند و توانایی 
ملت را در ساخت آبگوشت بزباش می دانند!

آنهایی که می گویند آمریکا قوی است 
به جامعه خیانت می کنند

دیپلمات ما مسئول خنده است

برجام مقابل یک جوان منتقد انقالبی زانو زد؟!

آفتاب تابان توان هسته ای و آفتابه برجام

اعتــراف تلخ  رئیس بانک مرکزی ایران را می توان رونمایی دیگری 
از حقیقت خسارت بار فتح الفتوح دولت اعتدال دانست. ولی اهلل سیف، 
رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ گفته 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون »تقریبًا 

هیچ« دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. 
به گــزارش گروه صفحات مجــازی راهکارنیــوز، مهدی محمدی 
تحلیلگر مسائل اســتراتژیک و دبیر سابق سیاسی روزنامۀ کیهان در 
واکنش به این موضوع می نویسد: اعترافات مهیب آقاي سیف رییس 
بانک مرکزي دولت روحاني، بي آبرویي بزرگي اســت براي منادیان 
و مدعیان برجام. ســیف، بي پرده گفته است ایران به همه تعهداتش 
عمل کرده اما در زمینه تحریم ها »هیچ اتفاقي نیفتاده است.« او تایید 
کرده روي کاغذ مختصر اتفاقاتــي افتاده اما رژیم حقیقي تحریم ها 

تحت فشار امریکا همچنان پابرجاست.
محمدی می افزاید: من عالقه اي به شخم زدن گذشته ندارم اما این 
اوضاع پیش از توافق، با جزئیات پیش بیني شــده بود و اهل فن مي 
دانستند با وجود »اختالف فاز اجراي تعهدات دو طرف« و »بازگشت 
ناپذیر بودن تعهدات ایران«، به اضافه تداوم قطعي دشــمني امریکا، 

الجرم نتیجه همین، و بدتر از این خواهد بود.
نویســنده تصریح می کند: مشکل اصلي اما بنیادي تر است. اساسا تا 
وقتي دولتي بر سرکار باشد که امریکا را مطمئن کند هزینه بدعهدي 
صفر اســت، دولتي که با علم به وضعیت اجراي برجام، دم از برجام 
هــاي بعدي بزند، دولتي که شــدیدترین ابــزارش در مقابل امریکا 
»ایمیل« باشــد، انتظار اصالح رفتار امریکا ساده دلي و خام اندیشي 
اســت. وضعیت اجراي برجام، مســتقیما محصول برآوردي است که 

امریکا از ماهیت غربگرایان ایراني دارد.

یادآور می شود: سیف، جمعه به تلویزیون بلومبرگ گفت که »تقریبًا 
هیچ چیز« از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شــد عاید ایران 
نشده است. وی می گوید: »یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل 
کردن ارز اســت بــرای اینکه بتوانیم به تأمین کننــدگان )کاال( پول 

پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است.« 
گفتنی اســت رئیس بانک مرکزی طی ســخنانی در شورای روابط 
خارجــی آمریکا اعالم کرده بود: اگر اقدامــات آمریکا منجر به عدم 
همکاری بانکهای بین المللی با ایران شود توافق شکست خواهد خورد. 
او این را هم گفته بود که آن چیزی که از توافق انتظار داشتیم تا کنون 

حاصل نشده است!.
این در حالی بود که پس از این سخنان، سخنگوی کاخ سفید مدعی 
شــد اعطای دسترســی به نظام مالی دنیا برای ایران، جزء تعهدات 
کشورش تحت برجام نیســت و واشنگتن تعهدی تحت برجام برای 

گشودن نظام مالی اش به روی ایران ندارد .

سردار محمدرضا نقدی در 
مراسم شکست آمریکا در 
صحرای طبس با اشاره به 
شهید منتظر القائم با بیان 
مظلومانه  شهادت  اینکه 
او نقشــه های استکبار را 
داشت:  اظهار  کرد  خنثی 
ما امســال در بســیج با 
منتظر  نام شــهید  و  یاد 
القائم تنها شهید شکست 
آمریکا در صحرای طبس 

کار خود را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه آمریکا هر روز به دنبال فتنه ای دیگر علیه کشــور 
ما اســت، گفت: این کشور باید بداند ما غرامت 60 سال جنایت او را 

از حلقومش بیرون می کشیم.
وی افــزود: برخی از افراد گول لبخندهای آمریکا را خوردند و وقتی 
کسی ظلم کند خدا با او به سر جنگ بر می آید و افرادی که خوش 
خیال بودند که آمریکا در مســیر دوستی است با این اقدامات بیدار 

می شوند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آنها چند روزنامه را اجیر 
کــرده تا به نفع آنها تیتر بزنند اما کــور خواندند و پرونده مربوط به 
هسته ای هنگامی که زمان آن برسد ملت ایران علیه آمریکا طوفان 

به پا می کنند و تا سقوط اسرائیل و آمریکا را نبینند فرو نمی شینند.
نقدی تاکید کرد: برای نشــان دادن زندگی دوستانه ملت ها در کنار 
یکدیگر جــز نابودی رژیم منحوس امریکا و اســرائیل راه دیگری 
نداریم و نیروهای اصلی انقالب عقیده دارند که باید آنها نابود شوند.
وی گفت: چرا زمانی که دولت ها قاطعانه در برابر آمریکا ایستادگی 
کردند آمریکا قانونی برای براندازی ایران تصویب نکرد اما امســال 
هزینه میلیاری برای براندازی ایران تصویب کرد و زمانی که بیشترین 
ساز و کار و همکاری با او فراهم بود اما او حرف از حمله به ایران زد.
نقدی یادآور شد: ملت ایران برای پیشرفت هیچ راهی جز ایستادگی 
در برابر آمریکا ندارد وپیش بینی های رهبر درمورد مذاکرات هسته ای 

همیشه درست است.
وی بــا بیان اینکه باید صنایع را فعــال کنیم، گفت: اقتصاد ایران با 
اندیشــه خودمان شکوفا می شــود و نگاه به دست اجانب نتیجه ای 
جــز ذلت ندارد و خدا با اعجاز خود طوفان شــن را به راه انداخت و 
امروز هم با توســل به خدا می توانیم شاهد پیشرفت ایران با اطاعت 

از رهبری باشیم.

  آقای روحانی ... 
چه خبر از فتح الفتوِح برجام؟!

  نگاه به دست اجانب 
    نتیجه ای جز ذلت ندارد

دست بیعت ایران به امریکا
امام حسین ) ع( : فردي همچون من با فردي مثل یزید بیعت نمي کند



آزار و اذیت به خود  با زنان گاهی جنبه ی  شوخی مردان 
می بیند. مردان گاهی شوخی های فیزیکی و یا لفظی با 
همسرشان انجام می دهند که به هیچ وجه برای پایداری 
عشق و روابط زناشویی آنها مناسب و مطلوب نخواهد بود. 
بعضی از آقایان برای خنده مدام از زن دوم و یا شوخی با 
مرور  به  این  که  کنند  استفاده می  خانواده ی همسرشان 

زمان زن را نسبت به مرد گستاخ و سرد می کند.
شوخی مردان با زنان و اشتباهات زندگی

شوخی های تهدیدی :
طالق می دم:

مثال همسر شما می گوید »اگه یکماه آشپزی نکنم چیکار 
می کنی؟” بدترین جواب این است :”خب طالقت میدم!” 
بعد هم غش غش میخندید و در پاسخ ناراحتی همسرتان 
می گویید :”بابا شوخی کردم” همسر شما هم ناراحت می 
شود و شما او را »بی جنبه” خطاب می کنید و یک شوخی 

ساده می شود بهانه ای برای جنجال !
خب حاال فرضا اگر خیلی مرد خوبی باشید از دل همسرتان 
هر طور شده در می آورید ، اما یک اتفاق خیلی بد افتاده ، 
همسر شما نگران و مضطرب می شود، به فکر می رود ، 
زناشویی اش کمی سرد می  رابطه  ، در  ناراحت می شود 
شود و … البته منظورم این نیست که با یک شوخی کوچک 
همه چیز خراب می شود ، منظور این است که وقتی از این 
شوخی ها کردید کم کم عادت تان می شود و به تدریج تیشه 

به ریشه رابطه می زنید.
زن دوم میگرم:

شب دیر به خانه می آیید ، همسرتان می گوید :”کجا بودی 
تا این وقت شب؟” شما هم می گویید:”خونه دومی !!!” 
خیلی شوخی جالبی بود نه ؟ یا مثال بدون هیچ بهانه ای 
مسئله زن دوم را مطرح می کنید ! مثال به بچه هایتان می 
براتون  جدید  مامان  یه  میخوام  کم  کم  دیگه  آره  گویید:” 

بیارم!”
البته تجربه ثابت کرده مردانی که از این شوخی ها می کنند 
، کسانی هستند که هیچ وقت این کار را نمی کنند ! ولی باز 
هم می گوییم این شوخی ها تیشه به ریشه زندگی می زند ، 
همسر شما مدام در فکر می رود ، شما هم با خودتان فکر 
می کنید همسرم چقدر شکاک است و زنهای مردم اینطور 
نیستند و … ! همین می شود بهانه برای خراب شدن یک 

رابطه زناشویی.
مرگ و زندان به سراغم آمده:

آقا یک سرماخوردگی کوچک گرفته ، به همسرش می گوید 
:” خانم اون قلم و کاغذ رو بردار بیار آخرین وصیت هام رو 
بکنم.” یا مثال زیاد دیدم آقایانی که تا مشکلی در کارشان 
پیش می آید می گویند :” خانم اون وسایل ما رو جمع کن 
امروز فرداست که با مامور بیان دنبالم.” یا »سعی کن ماهی 

یه بار بیای مالقاتم و کمپوت آناناس هم بیاری!” البته اینها 
نمونه است ولی حرفهایی است که زیاد در زندگی ها می 
برای شوخی  ندارد و مرد فقط  و اساسی  پایه  بینم و هیچ 
اینها را بیان می کند ، ولی نمی داند با همین شوخی ها 
به همسرش لطمه روحی می زند و او را نگران و مضطرب 

می کند.
شوخی های مردانه

شوخی های فیزیکی :
در فضای دوستانه  ما  یک سری شوخی هایی هست که 
توی  زنیم  می  بیل  با  مثال   ، دهیم  می  انجام  خودمان 
یا   ! با هم می خندیم  نیم ساعت  به مدت  و  سر رفیقمان 
دوستمان با لگد ما را سه متر جلوتر پرتاب می کند ! خب 
اینها در فضای مردانه همه نشانه محبت و دوست داشتن 
است ! ولی هرگز از این شوخی ها با همسرتان نکنید ، خانم 
ها احساسات بسیار قوی ای دارند ، مثال وقتی شما همسر 
او لذت بخش است  برای  نوازش می کنید خیلی  را  خود 
به  زنید  او ضربه ای می  به  به شوخی  وقتی  برعکس  و   ،
همان اندازه برایش دردآور و ناراحت کننده است. پس از این 

شوخی ها هم اصال نکنید.
یک  ای  بهانه  به   ، بودیم  رفته  بیرون  دوستانم  از  یکی  با 
خودکار به همسرش داد ، تا خانم خودکار را گرفت ناگهان 
از جایش پرید و دوستم زد زیر خنده ، ظاهرا خودکار برقی 
بود و یک برق چندولت خفیف همسرش را گرفته بود ، این 
هم جزء شوخی های فیزیکی محسوب می شود که به هیچ 

وجه ، تاکید می کنیم به هیچ وجه نباید مرتکب شوید.
شوخی های حاوی فحش : 

باز هم این یک نوع دیگر از خوشمزگی های به جا مانده از 
دوران مجردی است ! البته منظورم از فحش ، حرفی است 
که توهین تلقی شود ، باز هم می گوییم ممکن است این 
الفاظ در بین دوستان ما نشانه محبت باشد – که البته همان 
این  از  با همسرتان  ارتباط  در  – ولی هرگز  هم غلط است 
شوخی ها استفاده نکنید ، چیزی که جدیدا در شبکه هایی 
مثل فیس بوک دیده ایم – با عذرخواهی از همه دوستان- 
واژه »کثافت” است که مثال با تغییر شکل »کصافط” می 
نویسند و بسیار زشت و بی ادبانه است ، و متاسفانه آقایان 
در رابطه های پیامکی با همسرشان از آن استفاده می کنند 
یا لفظش را به زبان می آورند ، این هم نمونه ای دیگر از 
مرتکب  نباید  که  است  رابطه  کننده  خراب  های  شوخی 

شوید.
یا مثال واژه های دیگر ، بعضی واژه ها را هم مجبورم بگویم 
که خیلی خانم ها از آن شاکی هستند که آقایان در رابطه 
با آنها به شوخی به کار می برند مثل »المصب” »بدبخت” 
»بیچاره” و …پس خیلی مواظب این واژه ها باشید ، همسر 
شما ممکن است چیزی نگوید و یا عادت کرده باشد ، ولی 

باور کنید شروع با این واژه های ساده زندگی خیلی ها را به 
مرز طالق کشانده است. خواهش می کنیم از این الفاظ 

استفاده نکنید.
اشتباهات در روابط زناشویی ، حرفهایی که نباید به همسر 

زد ، حرفهایی که نباید به شوهر زد
شوخی های تمسخر آمیز

شوخی در مورد اعضای خانواده :
مثال خانمی به همسرش می گوید :” اگر مشکلی پیش اومد 
بابای من هست که کمکمون کنه” شما هم قصدی ندارید 
و به شوخی می گویید :” بابای تو هنوز قسط جهیزیه ات رو 

داده که بخواد کاری کنه حاال !”
این شامل شوخی با اعضای خانواده مخصوصا بزرگترها و 
پدر و مادر هم می شود ، یعنی فرضا با پدر همسرتان یا مادر 
یا  و  باشد  آنها  از شان  همسرتان شوخی ای کنید که دور 

بی ادبی محسوب شود.
مسخره کردن :

مسخره کردن همیشه بد است ، مسخره کردن همسر بدتر 
و مسخره کردن همسر در حضور دیگران بدترین کار ممکن 
! این مسخره کردن می تواند جنبه های مختلفی داشته 
این  با  نداده شما  انجام  باشد ، همسرتان کاری را درست 

کلمات او را صدا می کنید ” نابغه ! آی کیو ! دانشمند ! ”
این هم  یا لهجه همسر که  ، هیکل  یا مسخره کردن قد 
بسیار بد و زننده است ، مسخره کردن غذا را هم زیاد دیده ام 
این  بگی  میشه  عزیزم   ”: گویید  می  همسرتان  به  مثال   ،
غذایی که پختی دقیقا مزه چی میده ؟” و یا :”این غذا رو 

برم بریزم جلو گربه ها ببینم لب میزنن یا نه !”
با  را  ها  شوخی  این  اگر  لطفا   ، بگوییم  هم  را  آخر  نکته 
همسرتان می کنید ، بدون هیچ تعارفی ، انتظار محبت و 
شادی و گرم بودن خانه و … را از او نداشته باشید. یکی از 
دوستان من که اتفاقا خیلی هم به همسرش عالقه داشت 
ناشی گری ها و شوخی های بی مورد  به خاطر همین   ،
درخواست  برای  آمد  و  رفت  در  خانواده  دادگاه  در  االن   ،

طالق همسرش است. پس لطفا مراعات کنید. 

اخیرا استعمارگران و استبداد غرب گرا, با راه اندازی شبکه 
های اجتماعی گوناگون سعی در وارد ساختن هجمه های 
پیکره  بر  خصوص  به  خویش  فرهنگی  تهاجمات  سنگین 
کشورهای اسالمی دارند. شبکه های اجتماعی نظیر واتس 
َاپ، وایبر، تانگو، بی تاک، وی چت، الین و….تالش می 
به  هدف،  مورد  جامعه  افراد  ایدئولوژی  بر  تاثیر  با  تا  کنند 
مرور زمان جهان بینی آنان را نیز مورد حمله قرار داده و با 
جایگزین کردن فرهنگ غربی و ضد دینی، فرهنگ غنی 

ایشان را در تزلزل و سقوط محض جای دهند.
از  خانواده  یک  از  پسری  و  دختر  اگر  گذشته  زمانهای  در 
دلواپس  و  شده  نگران  مادر  و  پدر  رفتند  می  بیرون  خانه 
هدفمند  و  جدید  های  شیوه  با  اکنون  اما  بودند  فرزندان 
وغرب  غرب  استبداد  حمله  تحت  ها  خانواده  و  فرزندان 
گرایان الئیک هستند هم اکنون فرزند خانواده در خانه و 
از طریق اینترنت و ماهواره و گوشی موبایل خود، می تواند 
در جهان سیر کرده و از خانواده,خویش و دین و فرهنگ 

خود فاصله بگیرد.
شبکه های اجتماعی اخیرا پر رنگ در گوشی های موبایل 
در  جوانان  خصوصا  اجتماع  اغلب  و  کنند  می  گری  جلوه 
به  ای  عده  شاید  باشند.  می  شبکه  یک  حداقل  عضویت 
ترقی  و  کرده  وارد  ایراد  تحصیلکرده  مثال  و  باسواد  ظاهر 
و پیشرفت و دهکده جهانی را مثال آورده و از مشارکت در 
این شبکه ها دفاع جانبدارانه کنند. اما ای کاش از طریق 

روایات  و  احادیث  قرانی،  آیات  ظهور  نو  های  شبکه  این 
که  کرد.  پیدا می  نشر  و  )ع( حشر  اطهار  ائمه  و  پیامبران 
کامال  شده  حساب  و  علمی  نگاهی  و  بررسی  با  متاسفانه 
مشهود است که بیش از حدود 50% از موجودیت این شبکه 
به طنزهای هدفدار، شوخی های بی معنی و عکسها  ها 

و فیلم های غیرمتعارف و ترانه های غربی وابسته است. 
بصورت  یا  دارند  عضویت  ها  شبکه  این  در  که  آنهایی 
برخی  کنند  می  سرگرم  را  خویش  گروهی  یا  و  انفرادی 
عضویت  را  شخص  تلفن  گوشی  مخاطبین  ها  شبکه 
داشته و بعضی دیگر بطور ناشناس عضو گیری می کنند 
که خطر و آسیب دسته دوم به مراتب بیشتر احساس می 
گردد. بعضی از خانواده ها و یا جمع دوستان ویا جمعی از 
و  داده  تشکیل  و…گروه  شرکت  یا  و  اداره  یک  همکاران 

مراودات خویش را در قالب گروه پیگیری می کنند.

یکی از آسیب های جدی در زمان حال این است که بعضی 
اعضاء و یا اغلب کسانی که در این شبکه ها عضویت دارند 
به خودی خود خطرناک  این  و  باسوادی می کنند  ادعای 
تحت  باسواد  ظاهر  به  افراد  این  اینکه  به  رسد  چه  است 

الشعاع اهداف شوم و پلید این شبکه ها نیز قرار گیرند.
فیلم  و  عکسها  دیدن  با  کم  کم  اعضاء  ها  گروه  دربعضی 
های مبتذل از گروه جدا می گردند .کسانی که علی الظاهر 
دم از سواد زده و در گروه ها اظهار فضل می کنند از خویش 
هیچ ندارند برای خالی نبودن عریضه از اینترنت و یا کتب 
و یا مقاالت و مجالت کپی برداری کرده و به اسم خود در 

گروه مشارکت می کنند. 
دیده شده زن تحت تاثیر گروه از شوهر جداشده و شوهر با 
تاثیری که نوشته های هدفمند و یا بی هدف بروی گذارده 
اند نسبت به زن و فرزند بی خیال شده و در زندگی شخصی 

دچار تزلزل گردیده است. 
رفاهیات  و  امکانات  و  علمی  ابزار  است  خوب  چه  لذا 
موجود امروزی در چارچوب اخالق ناب اسالمی هدایت 
اجتماعی  های  شبکه  و  ماهواره  و  اینترنت  اگر  و  شود 
هستند با هوشیاری از آن استفاده کنیم و در راه هدف و 
هویت و فرهنگ ناب اسالمی گام برداشته و بهره بریم نه 
چشم بر واقعیات بسته و با دست خود، خویش و فرزندان 
و دشمنان  غربیان  فریب،  افکار  را طعمه  خانواده خود  و 

اسالم کنیم .

روانشناسان در مطالعه نقش های هر جنس، به نکات و 
نتایجی رسیده اند و رازهای آقایان را مشخص کرده اند. 
رازهایی که آنها دوست دارند خانم ها در مورد آنها اطالع 

داشته باشند.
۱. آقایان با اعمالشان می گویند »دوستت دارم«

بعضی آقایان ترجیح می دهند نه با حرف بلکه با عمل 
نشان دهند که دوستتان دارند. آنها با تعمیرات وسایل در 
خانه، تمیز کردن حیاط یا حتی بیرون گذاشتن سطل آشغال 
یا هر کاری که خانه را برایتان تبدیل به جای بهتری کند، 

می گویند »دوستت دارم«.
۳. آقایان تعهد را جدی می گیرند.

آقایان به ترسیدن از تعهد مشهور هستند. ولی شواهد نشان 
می دهد که آنها تعهد را جدی می گیرند. آنها زمان طوالنی 
تری متعهد می مانند .در یک تحقیق در مورد آقایانی که در 
حال حاضر متأهل هستند، 90 درصد آنها اعالم کردند که 
اگر به گذشته برمی گشتند با همین فرد ازدواج می کردند.

۴. او واقعاً گوش می دهد.
شاید  دهید  می  گوش  کسی  های  حرف  به  وقتی  شما 
البالی حرف های او »بله«، »درسته« و از این حرف ها 

بگویید. بدین ترتیب نشان می دهید که به حرف های او 
گوش می کنید. ولی بعضی ها اینطور نیستند. چون مردی 
هیچ حرفی نمی زند دلیل نمی شود که اصاًل به شما گوش 
نمی کند. او ترجیح می دهد در سکوت به شما گوش کند 

و در مورد حرفهایتان فکر کند.
۵. آقایان به زمان مخصوص به خودشان نیاز 

دارند.
با آنکه فعالیت های مشترک از اهمیت باالیی برخوردارند، 
ولی آقایان به زمانی مختص خودشان نیاز دارند. موضوع 
مورد عالقه آنها هرچه باشد، از فوتبال گرفته تا باغبانی، 
که سرگرمی  کنید  تشویق  را  آنها  باید  غیره،  و  بدنسازی 

هایشان را دنبال کنند.
۷. آقایان زودتر از خانم ها بی خیال می شوند.

خانم ها مدت زمان طوالنی تری نسبت به آقایان تجربیات 
بد و منفی خود را به یاد خواهند داشت و استرس، اضطراب 
و غم را زود فراموش نمی کنند. در مقابل، آقایان کمتر روی 
رویدادهای ناخوشایند می مانند و سعی می کنند زود آنها را 
فراموش کنند. بنابراین وقتی شما سعی می کنید در مورد 
بحث دیشب سر حرف را باز کنید، همسرتان آن را کاماًل 

فراموش کرده است.
۸. آنها به سپاسگزاری پاسخ می دهند.

نشان دادن مراتب سپاسگزاری از او در نحوه برخورد و رفتار 
او تأثیر بسیار بزرگی می گذارد. مطالعات نشان داده اند که 
آنها سپاسگزاری می  از کمک  پدران وقتی همسرانشان 

کنند، بیشتر به آنها کمک می کنند.
۹. آقایان ایما و اشاره و کنایه های شما را درک 

نمی کنند.
آقایان ممکن است سیگنال هایی مانند لحن حرف زدن یا ایما 
و اشاره های شما را متوجه نشوند. به خصوص اینکه آنها از 
روی چهره شما نمی توانند غمگین بودنتان را تشخیص دهند. 
اگر می خواهید پیام خود را به او برسانید، باید مستقیماً در 
مورد پیامی که می خواهید بدهید، با او حرف بزنید. انتظار 

نداشته باشید که او حدس بزند .
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4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

  قدر شیعه بودن خود را بدانید
مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی بهجت می فرمود: 
زن ارمنی که در هواپیما در کنار همســر مرحوم 
عالمه سید محمد حسین طباطبایی )ره( نشسته 
بــود، جریان زیارت امام رضا )ع(  و گرفتن حاجات 
از توّســل به آن حضرت را نقل کرده بود و عالمه 

طباطبایی )ره( نیز بعد از  روضه خوانی )روضه پنج تن( در مدرسه مروی و  نقل قصه 
آن زن ارمنی  و ماجرای شفای جوانش ،  فرموده بودند : »خاک بر سر شیعه!« که 

قدر شیعه بودن خود را نمی داند، و یا از اهل بیت)ع( قدردانی نمی کند.
 

  بهشت رفتن آسان شده است ! 
عالمه جوادی آملی : »برای ما که به لطف الهی در 
فضای حکومت اسالمی تنفس می کنیم، درهای 
بهشت باز و درهای جهنم بسته است مگر این که 
کســی خود بخواهد با فشار، قهر و تقلب، درهای 
جهنم را باز کند و گرنه درهای بهشت باز است و 

بهشت رفتن بسیار آسان شده است.«
ایشــان تصریح کرده اســت: زندگی در فضای حکومت اسالمی مانند ماه مبارک 
رمضان است و اگر کسی بخواهد می تواند »راهب اللیل« و »اسدالنهار« باشد یعنی 

زاهد شب و شیر روز.
مدرس حوزه علمیه قم در بیان جایگاه امروز شهر قم نیز یادآور شده است: اگر دیروز 
می گفتند »اطلبوالعلم ولو بالصین« اکنون حرف جهان این است: »اطلبوالعلم ولو 
بالقم«؛ در جست و جوی دانش باشید ولو تا قم بروید.امروز طالب 50 کشور دنیا در 
قم تحصیل می کنند واکنون مدار تمدن ایران اسالمی است نه چین و امثال چین.

آیت اهلل جوادی آملی از انقالب اســالمی به مثابه یک مائده الهی یاد کرد و گفت: 
به همین خاطر معتقدیم کسانی که پیش از جمهوری اسالمی به دنیا آمدند و از دنیا 

رفتند از بسیاری از فیوضات محروم شدند.

  نماز اول وقت ...
نماز اول وقت همیشــه از سوی پیامبران و امامان 

توصیه شده است.
در زمــان جنگ نیز رزمندگان همیشــه ســعی 
می کردند نماز را در هر شــرایطی به صورت اول 

وقت به جا بیاورند.
خاطره زیر به نقل از یکی از همرزمان شهید مهدی زین الدین است:

گفتم: نگرانتیم. اینقدر موقع اذان توی جاده نزن کنار نماز بخون. چند دقیقه دیرتر 
چی میشه؟ افتادی دست کموله ها چی؟

خندیــد! گفت: تمام جنگ ما بخاطر همین نمازه. تمام ارزش نمازم توی اول وقت 
خوندنشه!

)همرزم شهید زین الدین( 

  وداع  همسر دلسوخته
به دریای پر از غم، امان از دِل زینب ؛       به عمری همه ماتم، امان از دِل زینب ؛
کشیده غــم دنیا به سوزِ دل و سـینه ؛        از آن شهــِر مدینه ، امان از دِل زینب ؛
چو شد کرب و بالیی به آن قِد خمیده ؛       دلش گشته پر از خون، امان از دِل زینب ؛

و حال زینب مانده است و ...
آخرین وداع همســر دلسوخته و صبور شــهید مدافع حرم صادق عدالت اکبری با 
پیکر مطهر همسرش که در شب رحلت حضرت زینب کبری )س( شربت شهادت 

نوشید ... 

  نماز اول وقت به جای پاسخ تلفن رییس جمهوری
»حمیده دانش کاظمی« همسر شهید »علی اخوین انصاری« در کتاب »استاندار 
آسمانی« درباره این شهید می گوید: یک روز وقت نماز مغرب و عشا تلفن به صدا 

درآمد به طرف آن رفتم.
اذان از تلویزیــون در حال پخش بود و شــهید 
انصاری وضو گرفته و روی ســجاده اش نشسته 

بود تا نماز بخواند.
گوشــی را برداشــتم، آقایی مودبانه گفت: آقای 

استاندار تشریف دارند؟
من که انصــاری را می دیدم، گفتــم: بله اینجا 

هستند.
وی گفت: آقای رییس جمهور با ایشان کار دارند.

من هم فورا گفتم: علی گوشی را بگیر، آقای بنی صدر با شما کار دارند.
در این اثنا که کمتر از یک دقیقه طول کشید، مرتب به علی می گفتم، آقای رییس 

جمهور با شما کار دارند، آن طرف صدای آقای بنی صدر را هم می شنیدم.
فورا گفتم: علی آقای رییس جمهور پشت خط هستند، این را بنی صدر هم شنید اما 

علی حاضر به آمدن پای گوشی تلفن نبود.
با صدای بلند گفت: به آقای رییس جمهور بفرمایید، وقت نماز است ، عجلو بالصلوه 

قبل الفوت، عجلو به التوبه قبل الموت، بعد از نماز خودم تماس می گیرم.
علی بالفاصله قامت بست و نمازش را شروع کرد، بنی صدر که صدای انصاری را 
شنیده بود با حالتی عصبانی گفت: بگویید متشکرم و محکم گوشی را سر جایش 

کوبید.
شهید علی انصاری سوم خرداد سال 1323 در شهرستان رودسر استان گیالن به دنیا 
آمد و در 15 تیر سال 1360 و در چهارمین روز ماه مبارک رمضان در خیابان الکانی 
رشت مورد هجوم ناجوانمردانه منافقان قرار گرفت و به مقام عالی شهادت نائل شد.

استانداری استان گیالن آخرین مسوولیت مهندس شهید انصاری بود که در کنار آن، 
عضو هیات علمی و مسوولیت دانشگاه فنی گیالن را نیز برعهده داشت.

  انگشتر اولین نایب موالیمان حضرت ولی عصر 
   پیشکش رهبر انقالب شد

دبیرکل حزب اله لبنان اخیرا هدیه ای ارزشــمند به رهبر حکیم انقالب هدیه داده 
اســت. این هدیه ارزشمند، یک انگشتر نفیس اســت. اما حکایت این انگشتری 

نفیس چیست؟
انگشتر  این  گزارشات،  براساس 
نفیس چندی قبل از سوی یکی 
از شیعیان نامدار و معتبر لبنانی 
به سیدحسن نصراله هدیه شده 
است. آنچه این انگشتر را نفیس 
و ارزشمند کرده است، نگین آن 
نگین  گزارشات،  براساس  است. 
این انگشــتر که از جنس عقیق 
ویژه جناب »عثمان  است، مهر 

بن سعید الَعمروی« سالم اهلل علیه، نایب خاص حضرت بقیه اله)عج( است. براساس 
محاســباتی که روی این عقیق صورت گرفته، قدمت آن به بین سال های 200 تا 
250 هجری قمری، یعنی دوران حیات جناب عثمان بن ســعید بازمی گردد. روی 

این عقیق ارزشمند نیز اینگونه حک شده است:
»عدتی لیوم الوعید، عثمان بن سعید«

سیدحسن نصراله این انگشتر عقیق ارزشمند را به همراه یک نامه به دستخط خود 
برای رهبر حکیم انقالب فرستاده  است.

عثمان بن سعید عمروی نخستین نایب امام عصر حضرت مهدی موعود)عج( بوده 
است. وی از شیعیان وفادار به اهل بیت علیهم السالم در سامرا بود. عثمان یکی از 
شیعیان مورد اعتماد برای ارتباط مردم با اهل بیت علیهم السالم بود. عثمان از 11 
سالگی در محضر امام هادی)ع( بود و در پرتو عنایات امام تربیت شد و امین، وکیل 
و نماینده حضرت گردید. پس از شهادت امام هادی)ع(، عثمان وکیل برجسته امام 
حسن عسکری)ع( شد و در دوران آماده سازی شیعیان برای غیبت، مهم ترین فرد 
مورد اعتماد برای ارتباط شــیعیان با امام حسن عسکری)ع( بود. براساس روایات، 
عثمان بن سعید از معدود افرادی بود که از سوی امام حسن عسکری)ع( در جریان 
والدت امــام عصر مهدی صاحب زمان)عج( قــرار گرفت. با آغاز والیت حضرت 
مهدی)عج( عثمان افتخار نیابت ایشان را پیدا کرد. عثمان بن سعید نخستین نایب 
خاص امام زمان)عج( در دوران غیبت صغری بود و در ســایه تعلیمات امام حسن 
عســکری)ع( به عنوان محور ارتباط امام زمان)عج( و شیعیان ادای تکلیف کرد. 
عثمان بن سعید عمروی به مدت 5 سال افتخار نیابت امام زمان را بر عهده داشت 

و در سال 265 هجری قمری رحلت کرد.

آقایان! این شوخیها را با همسرتان نکنید....! کشکول عاشورائیان

رازهایی در مورد مردها که آقایان دوست دارند خانم ها بدانند

تکنولوژی فریب...

  امــام خامنه ای در روز تنفیذ دولت یازدهــم: آنهائی که دل به بیرون ظرفیت 
ملت ایران میبندند، وقتی با یک چنین مشــکالتی )فشار و تحریم( مواجه شوند، 

خلع سالح خواهند شد. 
صالحی بهمن94:آمریکایی ها دربرجام به تعهداتشان عمل نمی کنند!!!

روحانی اسفند94: آقای صالحی حق اظهار نظر ندارد ازبانک مرکزی بپرسید!!!
رییس بانک مرکزی فروردین95: تقریبا«هیچ چیز« ازبرجام عاید ایران نشده!!!

  آقای روحانی قسم حضرت عباس راقبول کنیم یادم خروس را توکه می گفتی 
مطابق فرمان ولی امرمسلمین ازخط قرمزنگذشته ایم ولی ظریف اعتراف کرده از 

قرمزگذشته ایم مردم راچه فرض کرده اید .
  هـمـــــره سـیــــد عـلـــے و یـــــار قـائـــــم مـےشویـــــم

خوابــــــــ هر مستکبرے کابوس دائـــــم مـےشویم
چشم آقا جان بہ هر اقـــــدام و هر کار و عمـــــل

از لـحـــــاظ اقـتـصـــــادے هــم مقـــــاوم مـےشویم 
  لطف اگر لطف تو شــد دست گدا خوبتر اســت، سر این سفره زمین گیری ما 
خوبتر است../هم خجالت زده و هم به شما دلگرم،گرفتار در این خوف و رجا خوبتر 
اســت/ما به اینجا نه پی نان و نمک آمده ایم... با کمی آب تصدق به گدا خوبتر 
اســت.../ جمکران سنگ نشانی است که ره گم نشود، خانه با بودن یک قبله نما 
خوبتر اســت...«اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنی من المستشــهدین بین یدیه« 

التماس دعای فرج.
  چند روزی اســت نمایشی ویژه کودکان در فرهنگسرای غدیر توسط برخی از 
هنرمندان جوان شهرستان مبارکه انجام می شود  . این نمایش به جای سرگرمی 
محض به آموزش بهداشت دهان و دندان کودکان نیز پرداخته است و تاثیر خوبی  
هم از لحاظ تربیتی و هم پرکردن اوقات فراغت کودکان دارد . از این عزیزان کمال 

تشکر را دارم و امیدوارم همواره موفق باشند .
  لطفا از شــهرداری بخواهید وقتی یک خیابان جدید می سازد فکری هم برای 

دریچه های فاضالب آن کند که خیابان جدید باعث صدمه به خودروها نشود .

با کانال تلگرام
نشریه  عاشورائیان 

 همراه شوید
اخبار شهرستان / تحلیلهای سیاسی کشور 
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