
هر چه سریعتر سران فتنه را محاکمه کنید
بسم ا... الرحمن الرحیم

و با فتنه گران کارزار کنید تا دیگر فتنه اى نباشد ، و دین  
همه اش براى خدا شود، حال اگر دست برداشتند خداوند به آنچه مى 

کنند بینا است ... سوره انفال ) آیه 39(
حضرت آیت اله آملی الریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه؛

سالم علیکم؛
رفتار فتنه گران انتخابات دهم،  میرحسین موسوى، مهدى کروبى، 
محمد خاتمى و على اکبر هاشمى رفسنجانى و خانواده ایشان و تمامى 
افراد منسوب به فتنه، حوادثى را در کشور رقم زد که موجبات وارد شدن 
لطمات شدید به منافع ملى و امنیت ملى را فراهم ساخت. دشمنان به 
شادمانى و رقص و پایکوبى پرداختند و دوستان و دلسوزان کشور به 
شدت نگران شدند. با رفتار فتنه گران، دشمنان و در رأس آنها آمریکایى 
ها و صهیونیست ها، پنداشتند کار جمهورى اسالمى تمام شده و سال 
1388، آخرین سال عمر جمهورى اسالمى خواهد بود. برهمین اساس، 
از مواضع و اقدامات فتنه گران باید به عنوان جنایات و خیانت ها یاد 
کرد. محورهاى عمده و قابل توجه این جنایت ها و خیانت ها به شرح 

زیر است:
الف- ادعای تقلب در انتخابات

با زمینه سازى هایى که از سال 1387 انجام شده بود، آقاى موسوى 
پیش از انتخابات، هنگام انتخابات و پس از انتخابات، خود را پیروز 
انتخابات مى دانست و ادعا کرد در انتخابات تقلب صورت گرفته است. 
ادعاى تقلب، در قالب سناریویى از پیش طراحى شده انجام گرفت. 
این ادعا نه بر اساس شواهد، دالیل و مدارک تخلفات و جابه جایى 
آرا، بلکه براساس یک برنامه از پیش طراحى شده صورت پذیرفت. 
در سال 1387، هاشمى رفسنجانى و برخى دیگر از دوم خردادى ها 
با طرح مسائلى، مدعى شدند که گویا قرار است در انتخابات تقلب 
شود. برهمین اساس کمیته صیانت از آرا تشکیل شد. در میتینگ هاى 
تبلیغاتى موسوى، شعارهایى داده شد که نشان مى داد از نظر موسوى و 
هوادارانش، انتخابات در صورتى سالم خواهد بود که پیروز انتخابات، او 
باشد و در غیر این صورت تقلب شده است. در واقع ادعاى تقلب متهم 
ساختن نظام بود به اینکه در آراى مردم خیانت کرده است. از همین 
جهت بود که مقام معظم رهبرى فرمودند: ادعاى تقلب بزرگ ترین 

جرمى بود که انجام گرفت.
ب- بی اعتنایی به قانون و نهادهای قانونی

در تمامى دنیا پذیرفته شده که اگر در رقابت هاى انتخاباتى، یکى از 
نامزدها یا تعدادى از آنها به نتایج انتخابات و یا فرایند برگزارى آن انتقاد 
دارند، از طریق شکایت به مراجع قانونى، مطالبات خود و هواداران 
شان را پیگیرى کنند. در جمهورى اسالمى براساس قانون اساسى، 
نهاد شوراى نگهبان )که داراى 12 عضو، شش فقیه عادل و شش 
حقوقدان است( مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و در نهایت 
این شوراى نگهبان است که باید انتخابات را از نظر سالمت و صحت 

تأیید یا ابطال کند.
در این انتخابات جنایت و خیانت دیگرى که براى اولین بار در این 
سطح صورت گرفت، بى اعتنایى به قانون از سوى مجموعه اى بود که 
مدعى تقلب در انتخابات شده بودند. موسوى و کروبى و احزاب و گروه 
هاى مدعى اصالحات مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، مجمع 
روحانیون مبارز و... هر کدام به نوعى اعالم کردند که شوراى نگهبان 
را براى بردن شکایت نزد او واجد صالحیت نمى دانند. این بى اعتنایى 
به قانون خود نشان دهنده این نکته است که حوادث پس از انتخابات از 
پیش برنامه ریزى شده بود. اساساً تقلبى صورت نگرفته بود که مدعیان 

تقلب بخواهند اسناد و مدارک آن را به شوراى نگهبان ارائه دهند.
ج- اردوکشی خیابانی

عوامل اصلى فتنه با ادعاى تقلب، هواداران خود را به سطح خیابان 
ها فراخوانده و با اردوکشى ى خیابانى و قرار دادن هواداران در برابر 
نظام و نهادهاى دست اندرکار انتخابات، خواستار ابطال انتخابات شدند. 
این فراخوانى با رمز »تقلب« صورت گرفت و موسوى شخصاً در راه 
پیمایى اعتراضى 25 خرداد 88 حضور یافت و ضمن سخنرانى در جمع 
هواداران، تنها راه پایان دادن به اعتراضات را ابطال انتخابات اعالم کرد.

د- ایجاد اغتشاش و ناآرامی
ایجاد اغتشاش، ناآرامى، حمله به اماکن عمومى، آتش سوزى، برخورد با 
مأموران انتظامى و حمله به حوزه بسیج، از دیگر جنایات فتنه گران بود. 
اسناد و مدارک نشان مى دهد که بسیارى از تخریب هاى صورت گرفته، 
با پیش بینى سازماندهى شده بود و عناصرى از سوى فتنه گران براى 
مرعوب سازى مسئوالن جهت این اقدام اجیر شده بودند. پیشتر برخى 
از نظریه پردازان مدعى اصالحات، اعالم کرده بودند که اصالحات خون 
مى خواهد. بنابراین با لشکرکشى خیابانى و ایجاد اغتشاش و ناآرامى، به 
دنبال ایجاد درگیرى بین تظاهرکنندگان و حافظان نظم و امنیت بودند 
تا از این طریق خون هایى بر زمین ریخته شود و آنها بهره بردارى 

سیاسى خود را بنمایند.
هـ - پروژه شهیدسازی

با ریخته شدن خون هایى بر زمین، آنان که مى گفتند اصالحات 
خون مى خواهد، به صحنه آمدند و با صدور بیانیه ها و اطالعیه ها، 
نظام اسالمى را متهم به خشونت، سرکوب مردم و کشتن شهروندانى 
کردند که به دنبال حقوق خود بودند. جالب این است که این نوع رفتار 
فریبکارانه با هدف ایجاد تحریکات اجتماعى، دامن زدن به هیجانات 
جوانان و تشدید روحیه مقابله گرایى در آنان با نیروهاى انتظامى از یک 
طرف و تهیه خوراک تبلیغاتى براى عملیات روانى رسانه هاى آمریکایى، 
صهیونیستى و ضدانقالب از طرف دیگر صورت مى گرفت. در برخى از 
بیانیه ها تا عدد 100 شهید را هم با اسم نام بردند و اسامى این شهداى 

خیالى را در فضاى مجازى منتشر ساختند.
و- متهم ساختن مسئوالن، نهادها و دستگاه های حکومتی 

به فساد، آدم ربایی و...
از دیگر جنایات عوامل فتنه طى هشت ماه از 22 خرداد سال 1388 
تا نهم دى ماه همان سال، طرح اتهامات گوناگون به نظام و دستگاه 
هاى حکومتى بود. فتنه گران به دنبال آن بودند تا با این نوع اتهامات، 
چهره نظام را نزد افکار عمومى تخریب کرده و مسئوالن را فاقد هر 
نوع صالحیتى براى اداره امور کشور معرفى کنند. افرادى چون کروبى، 
بدون سند و مدرک، نسبت هایى را به نیروهاى دولتى و حکومتى مى 
داد که زبان از بیان آن شرم دارد. سوژه هاى آدم ربایى، تجاوز، کشتن 
ربودگان با وحشیانه ترین روش ها، از جمله مواردى بود که فتنه گران 
بر آن تمرکز کرده و مى خواستند نظام را با طرح این قبیل مسائل، از 

چشم ها بیندازند.
ز- بسترسازی برای ورود ضدانقالب به عرصه و حرمت 

شکنی
عوامل فتنه که سر سفره انقالب بزرگ شده بودند، فضایى را در کشور 
پدید آوردند که تمامى جریان هاى ضدانقالب همراه شده با آنان، 
براى تخریب چهره نظام و ایجاد آشوب و بى ثباتى وارد صحنه شدند. 
شعارهاى ضدانقالبى و حرمت شکنى در روز عاشورا از سوى هواداران 
فتنه از خیانت ها و جنایت هایى است که هرگز از حافظه ملت ایران 

پاک نخواهد شد.
ح- مخدوش کردن اعتبار بین المللی نظام اسالمی

جریان فتنه با ادعاهاى واهى و دروغین خود، از یک طرف چهره نظام 
اسالمى را در داخل نزد بخشى از مردم مخدوش ساخت و از طرف 

دیگر به اعتبار و آبروى بین المللى نظام اسالمى ضربه زد. 
نظام اسالمى مى توانست به دنبال آن انتخابات حماسى و 
رکوردشکن از جهت میزان مشارکت مردم، با قوت حقوق ملت 

ایران در صحنه هاى گوناگون بین المللى را دنبال کند.
یکى از موضوعاتى که به راحتى مى توانست به نفع ملت ایران پایان 
یابد، موضوع حقوق هسته اى ملت ایران است. دشمنان با این حوادث به 
طمع افتاده و بر فشارهاى خود افزودند.مجموعه حوادث پس از انتخابات، 
نشان مى دهد که فتنه گران براساس الگوى انقالب هاى رنگى با هدف 
دستیابى به قدرت سیاسى و براندازى نرم نظام عمل کردند. تفاوت هاى 
اساسى میان ایران و کشورهایى که در آنها الگوى انقالب هاى رنگى 
جواب داده بود، سبب شد تا این توطئه در ایران با شکست مواجه شود.

بهترین  از  نفر  به 30  نزدیک  به شهادت رساندن  خ- 
جوانان انقالبی و مخلص

همچون مادر و دختر شهیدى به نام سرور برومند چوکامى و فاطمه 
رجب پور چوکامى که در کنار حوزه 107 نینوا چادر از سرشان کشیدند 
و در روز 25 خرداد به دست فتنه گران به شهادت رسیدند. شهدایى 
همچون حسین غالم کبیرى، بهمن جنابى، محمدحسین فیض، میثم 
امیرنژاد، مسعود خسروى دوست محمدى، مصطفى  ناصر  عبادى، 
غنیان، سجاد سبزعلیپور، سجاد قائد رحمتى، یعقوب بّروایه، على فتح 
علیان، رامین رمضانى، حسین طوفان پور، حسام حنیفه، سعید عباسى، 
محرم چگینى قشالقى، فاطمه سمسارپور، علیرضا افتخارى خاتونى، 
حمید حسین بیگ عراقى، عباس دیسناد، داود سبزى که اکثریت قریب 
به اتفاق شان بسیجى بوده و با اسلحه اى که کالیبر آن متعلق به سالح 
هاى رسمى کشور نیست به شهادت رسیدند و خون این شهدا به گردن 

رؤس فتنه است . 
نظر به اتهامات یاد شده باال و مستند به قوانین اسالمى و آیه شریفه 
صدر نامه و تأکید مجدد حضرت امام خامنه اى به موضوع فتنه در دیدار 

با دانشجویان، افسران جنگ نرم، مبنى بر اینکه :
» در انتخابات سال 88، آن کسانى که فکر مى کردند در انتخابات تقلب 
شده، چرا براى مواجهه ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را 
جواب نمى دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به 
شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى 
نمى کنند؟ در جلسات خصوصى مى گویند ما اعتراف مى کنیم که تقلب 
اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این 
ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال 
به این ملت کمک نمى کرد، گروه هاى مردم به جان هم مى افتادند، 
منطقه،  در کشورهاى  امروز  اتفاقى مى افتاد؟ مى بینید  مى دانید چه 
آنجاهائى که گروه هاى مردم مقابل هم قرار مى گیرند، چه اتفاقى دارد 
مى افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت 
هم بصیرت به خرج دادند. در قضایاى سال 88، این مسئله ى اصلى 

است؛ این را چرا فراموش مى کنید؟ «
بر خود واجب و الزم مى دانیم هرچه سریع تر برخوردى انقالبى و در 
خور فتنه گران به عمل آید به طوریکه پس از شش سال ، ریشه فتنه و 
فتنه گر خشکانده شود، بار دیگر توجه شما را به کالم حضرت امیر علیه 
ْبِر  السالم جلب مى نماییم که وال َیْحِمُل َهَذا اَلَْعلََم إاَِلّ أَْهُل اَلَْبَصِر َو اَلَصّ
) و این  پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و عالم به جایگاه حق 
به دوش نمى کشند ( ، ان شاء اهلل که عماًل به عهد و پیمانتان با علمدار 

و سکاندار انقالب پایبند باشید.
با تقدیم احترام

حزب اله شهرستان مبارکه – اصفهان
94/10/6

هر چه سریعتر سران فتنه را

محاکمه کنید ...
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دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه

ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم... امام خمینی )ره(:
»اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم اهلل تعالی - را که حافظ مصالح اسالم و مسلمین 
هستند . . . من به آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان 
امری خطرناک برای کشور و اسالم است . . . الزم است همه به طور اکید به مصالح اسالم 
و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام 
بگذاریم . . . و به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و 

دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید .«

امام خامنه ای )مدظله(:
این نهاد)شــورای نگهبان( براساس قانون، موظف اســت از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام، 
جلوگیری کند و اگر شــورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکالت 
فراوان می شد .... بعضى مى گویند حّق شــهروندِى انتخاب شدن را نبایستى سلب کرد. حّق 
انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حّق شــغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و 
راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حّق شهروندى است که براى دارنده آن، 
صالحیت هایى الزم است که این صالحیت ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى 

نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صالحیت ها را احراز کنند.

تخلفات را به استاندار منتقل کنید !؟از گندم ری نخواهید خورد !!

بی بصیرتی بزرگترین گناه فتنه گران 

موسوی جنگ را به گند کشاند

نامه حزب اهلل مبارکه به رئیس قوه قضائیه

نامه حزب ا...  مبارکه به رئیس قوه قضائیه
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والمسلمین  االسالم  حجت 
شهر  جمعه  امام   ، غالمى 
طالخونچه در خطبه هاى نماز 
جمعه این شهر ضمن دعوت 
مردم به شناخت حق و حقیقت 
گفت : اهل حق را بشناسید ، 
وقتى اهل حق شناخته شد ، 

حق شناخته مى شود .
رسول خدا) ص( فرمودند:» على 
مع الحق و الحق مع العلى یدور 

ما حیث ما دار «
حق  عنوان  به  را  على  اگر 

شناختید ، خود به خود حق نمایان مى شود .
در این زمان که خود حضرت على نیست ولى فقیه جاى معصوم نشسته است .
کسى که هفتاد مرجع و هفتاد مجتهد او را انتخاب کرده اند او َعلَم حق مى شود .
باید ببینیم پرچم والیت کدام طرف است تا در فتنه ها سالم بمانیم . اگر والیت 

را از دست دادیم نابود مى شویم . ایشان با ذکر مثالى ادامه دادند : 
حضرت امام )ره( فرمودند پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب 

نرسد . هر کس با والیت نباشد نه دنیا را دارد نه آخرت را .
اگر شما مى بینید عراق و سوریه ، افغانستان ، آذربایجان ، نیجریه و .... همیشه 
در سختى هستند فقط به خاطر نداشتن والیت فقیه است . اگر جایى پیروزى 

هم داشته اند به خاطر نگاه به کشور ماست .
اگر عاشق امنیت هستید و اگر آخرت گرا هستید باید والیت را رها نکنید . 
حضرت آقا فرمودند : مردم قبول شدند ، اما بعضى از خواص البته مردود شدند .
وى درباره ى انتخابات  ضمن پایان یافتن ثبت نام و شروع بررسى صالحیت 

ها به سه مورد اشاره و گفت : 
اول : آگاه سازى مردم نسبت به اهمیت این انتخابات. 

 دوم : امنیت و ثبات و آرامش در انتخابات است . باید همه در چارچوب قانون 
حرکت کنند . غیر اخالقى ها ، غیر قانونى بر خورد کردن ها ، این ها به آرامش 

انتخابات ضربه مى زند . 
در کنار این ممکن است شایعاتى ایجاد شود . مردم باید هوشیار و آماده  باشند  
عده اى دلسردکنندگان قصد دارند که مردم را نسبت به انقالب  و نظام والیى 
دلسرد کنند . گرگ ها بیدارند و برنامه ریزى دقیق دارند . از اختالف پرهیز 

کنیم .
مسئله سوم ، مسئله صحت و سالمت انتخابات است . انتخاباتى که سالم 

برگزار نشود ، تمام زحمات را هدر مى دهد.
اولین گام در سالمت انتخابات بر عهده مجریان انتخابات است.

کسانى که آن ها را قانون مشخص کرده تا انتخابات را در چارچوب قانون 
انجام دهند . نماینده دولت و وزارت کشور مسئول برگزارى انتخابات هستند.

اما در شهرستان مبارکه اولین اصل، اصل بى طرف است.کسانى که مسئول 
اجراى انتخابات هستند ، نباید گرایشات  و سلیقه هاى خاص سیاسى خودشان 
را در بحث انتخابات دخیل کنند . آقایى که مسئول انتخابات در شهرشان است 
، نباید بگوید من مختص یک گروه خاص هستم  و باید براساس سیاست هاى 

آن گروه خاص عمل کنم . خیر، شما امین مردم هستید .
شما را قانون مشخص کرده که باید در این چارچوب حرکت کنید . و یکى از 

شرایط مهم آن رعایت بى طرفى است .
همه گروه هاى سیاسى در شهرستان مبارکه حق دارند که رقابت کنند و شما 
باید رقابت را مساوى قرار دهید نه اینکه یک بسترى را براى یک جریان خاص 
آماده کنید و جریانات دیگر را از این بسترها محروم کنید . این خطرناک است 
. این شهرستان را به سمت تنش مى برد . من از همه گروه هاى سیاسى 
خواهش مى کنم به دقت بررسى کنید ، اگر مواردى که خالف اصل بى طرف 
است مشاهده گردید به استاندار محترم  منتقل کنید . جناب آقاى استاندار فردى 
بسیار متدین ، با اخالق و زحمتکش هستند . به معاونت محترم سیاسى امنیتى 
استاندار و اگر نشد به باالتر و وزارت کشور به صورت مستند منتقل کنید تا 

ان شاءاهلل انتخابات خالى از هرگونه شائبه برگزار شود .

خطبه  در  مبارکه  جمعه  امام 
هاى نمازجمعه این هفته :

تجدید  فقط  دى   9 ا...  یوم 
نیست   88 فتنه  خاطرات 
تکریم حضور  و  تعظیم  بلکه 
بصیرت  ظهور  و  عاشورایى 
مردمى است که بعد از 1400 
هاى  داالن  از  گذر  با  سال 
و  ها  عقبه  و  تاریک  و  تنگ 
و خونین  گردنه هاى سخت 
به  گزافى  قیمت  با  را  شیعه 

عرصه حاکمیت کشاندند و با اهداء بهترین جوانان شان، پاى آن خون 
دادند و 37 سال مظلومانه و تنها مبارزه کردند تا بتوانند با روشن کردن 
چراغ بیدارى اسالمى و برافروختن شعله هاى مقاومت، امت محمد )ص( 

را اعتبار ببخشند و مقدمات ظهور فرزندش را فراهم کنند
9 دى عبرت هاى فراوانى دارد که میتوان با درس گیرى از آن، فتنه هاى 

احتمالى در آینده را خنثى کرد .
اینکه بعضى با طرح شعار  نظارت بر رهبرى ،  تشکیل شوراي رهبرى 
،  اینکه مجلس آینده خبرگان، مجلس انتخاب رهبر است ،  اینکه دنبال 
ساختن آیت اهلل و درست کردن عالمه هستند، بخوبى نشان مى دهد 
دنبال چه چیزى هستند ولى به آنها هشدار میدهیم که دنیا و آخرت 

خود را بیش از این تباه نکنید و بدانید که : از گندم رى نخواهید خورد .
بر اساس منطق قرآن و دین و تجربه تاریخى، نتیجه اعتماد به فرعون ها 
و طاغوت ها،  چیزى جز خوارى و ذلت نخواهد بود ، خواستیم با کوتاه 
آمدن در مقابل مستکبرین،  به پاسپورت ایرانى اعتبار ببخشیم،  نه تنها 
نشد بلکه پاسپورت 38 کشور دیگر هم که در پنج سال گذشته با ما مرتبط 

بوده اند را بى اعتبار کردیم .
سفیرمان در سازمان ملل را ماه ها پشت درب نگه داشتند و راهش ندادند 
،  وزیر خارجه کشورمان جلوى صندلى وزراى خود باخته عرب زانو زد 
تا وزیر عیاش عربستان به او اجازه مالقات دهد، نه تنها توجهى به او 
نکردند بلکه به وزیر ارشادمان هم اجازه ندادند به عربستان سفر کند براى 
شناسایى قربانیان منا و تحویل گرفتن جنازه ها !!! ، عربستان با وقاحت 
اما حاضر نشد  ما تعرض کرد  زائران جوان  به  تمام، در فرودگاه جده 

عذرخواهى کند و تاوانى بپردازد .
 هنوز امضاء برجام خشک نشده، تحریم هاى جدید آغاز شد ، با مصوبه 
کنگره و تایید رئیس جمهور آمریکا، 38 کشور که با ما رفت و آمد داشتند 
دچار محدودیت روادید و تنگناهاى کنسولى شدند . یک میلیارد و هفتصد 
میلیون دالر از حساب هاى ایران برداشت کردند ، شرکت هاى سپاه را 
تحریم کردند ، حاال الاقل درک کنید که آقا مى فرمود غربى ها قابل 
اعتماد نیستند، گول خنده هایشان را نخورید به وعده هایشان دل نبندید  
، زیر این دست کش مخملى آنها، یک مشت آهنین و چدنى نهفته است .

تجربه تاریخى ثابت کرده که هیچ مرامى غیر از شجاعت، جسارت، غیرت 
و پافشارى بر آرمان ها، نمیتواند حریف این دنیاى مستکبر و زیاده خواه 

باشد .

امام جمعه دیزیچه ضمن گرامى 
داشت سالروز حماسه بزرگ مردم 
در روز نهم دى ماه 1388 تصریح 
کرد: 9 دى روز بصیرت و میثاق 
مردم با والیت است، روزى که 
دشمنان نظام مقدس جمهورى 
و  داخل  در  چه  ایران  اسالمى 
مردم  از  محکمى  سیلى  خارج 

همیشه در صحنه خوردند.
وى اضافه کرد: دشمنان این ملت 
و این نظام اسالمى به حکومت 

بر ایران مى اندیشیدند که مردمان با بصیرت و عاشورایى ایران به آن ها 
فهماندند که این کشور صاحب دارد و هر کسى که فکر و آرزوى حکومت 

بر ایران را دارد، این فکر و آرزو را به گور خواهد برد.
حجت االسالم صانعى افزود: بزرگترین گناه فتنه گران آن بود که بى 
بصریت بودند و باعث چالش براى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران 

شدند و ارزش هاى دینى و انقالبى این ملت را به تمسخر گرفتند.
وى گفت: در انتخابات پیش رو اگر کسى بخواهد با نادیده گرفتن قانون، 
نظارت شوراى نگهبان و مجریان انتخابات به فتنه و فتنه گرى روى بیاورد 

ملت بزرگ ایران اسالمى با تمام وجود در مقابل آن ها خواهند ایستاد.
امام جمعه دیزیچه  افزود: شناخت حقیقى والیت و ولى امر زمانه، داشتن 
فکر اندیشه و تجزیه و تحلیل، دوراندیشى در امور، پیورى از عالمان برجسته، 
رعایت ایمان و تقواى الهى، عبرت گرفتن از مسائل گوناگون گذشته، ذکر و 
یاد خدا و پیمودن مسر اهل بیت )ع( از راه هاى عملى کسب بصیرت است.
وى اضافه کرد: اگر حاضران در صحنه ى کربال بصیرت داشتند هیچ موقع 

حوادث عاشورا رقم نمى خورد.
امام جمعه شهر دیزیچه گفت: اگر نخواهیم عاشورا دوباره تکرار شود باید 
از این راه حل ها استفاده کرد و اگر کسى بخواهد خالف آن عمل کند به 

گفته ى مقام معظم رهبرى عاشورایى دیگر رقم میخورد.

سردار صباغى در مراسم پاسداشت حماسه 9 دى که به همت امام جمعه 
مبارکه در مجتمع فرهنگى الزهرا)س( برگزار گردید با اشاره به اینکه نظام 
جمهورى اسالمى با رهبریهاى داعیانه حضرت آقا ، در اوج نعمت ، قدرت 
و فخر و مباهات است گفت : امر به معروف و نهى از منکر این است که 

نعمتهایى را که پس از انقالب به دست آوردیم به مردم یادآورى کنیم . 
ایشان با طرح این سئوال که چى شد حادثه 9 دى اتفاق افتاد ، افزود : 

9 دى یک معجزه بود . بعضى مسئولین خیانت کردند ، مردم آمدند انقالب 
را از دست آنان نجات دادند . در سال 88 به بهانه تقلب به میدان آمدند . ما 
در سال 88 غافلگیر نشدیم . اگر کسى بگوید غافلگیر شدیم دروغ مى گوید . 
ما مى دانستیم این آقا در دوران نخست وزیر خودش جنگ را به گند کشاند 
به دفاع مقدس پول کمک نکرد . بچه بسیجى ها دست خالى از کشور دفاع 

کردند .با برنامه آمده بودند . 
برادران انقالبى بودن هزینه دارد . نگذارید دوباره رهبرمان مانند حضرت 
على با چاه درد دل کند . از تاریخ و دوران حضرت على )ع( و از زبیرها و 

شمرها عبرت بگیریم .
آن کسى که مى گوید رئیس جمهورى مى خواهیم که سازش کند او از 
خط قرمز امام رد شده ا ست . ما براى خط قرمزهایى مانند استکبارستیزى 
انقالب کردیم . باید در خط والیت باشیم . امروز هرچه داریم به برکت 

والیت فقیه است .
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هزاران دلیل برای رد صالحیت رفسنجانی
وظیفه ای که شورای نگهبان در حراست از »شورای نگهبان« انجام خواهد داد

اولین تحریم های پسابرجامی آمریکا علیه ایرانپیام دهن کجی اوباما به غربگرایان ایرانی

اکبر رفســنجانی در سال 1392 و برای انتخابات ریاست جمهوری 
دوره یازدهم به درســتی از طرف شورای نگهبان رد صالحیت شد، 
اگرچه برخی از حامیان او تالش کرده اند اینگونه در جامعه وانمود 
کنند که دلیل رد صالحیت وی به خاطر سن زیاد او و اهمیت قوای 
جسمانی ریاست قوه مجریه بوده اما این یک شایعه غیر واقعی است 
چراکه در قانون شرط سنی برای کاندیدای ریاست جمهوری وجود 

ندارد. اما دلیل اصلی رد صالحیت هاشمی رفسنجانی چه بود؟
 تقریبا همه فعاالن سیاســی در کشور کامال می دانند که هاشمی 
رفسنجانی برنامه و بازی سیاســی خطرناکی را پیگیری می کند، 
بخشــی از این بازی در ســال 88 و در قالب فتنه 88 آشکار شد و 
نشــان داد که هاشــمی کدام جایگاه را در نظام جمهوری اسالمی 
هدف قرار داده اســت. هاشمی تکیه گاه اصلی جریان فتنه 88 بود، 
فتنه ای که بی پروا بدترین اتهامات را به نظام اســالمی وارد کرد، 
نظام را متقلب، ســرکوبگر، خونریز و ضد دین و ضد مردم خواند و 
درصدد براندازی نظام اسالمی بود. جریان فتنه اپوزیسیون مهاجم 
جمهوری اســالمی در داخل ایران بود و بنابراین کامال مشــخص 
است که رفسنجانی که همچنان از فتنه گران حمایت می کند چه 

اهدافی را پیگیری می کند.
رفســنجانی از ابتدای دولت حسن روحانی مواضع بسیار خطرناکی 
اتخاذ کرده است، مواضعی که گاهاً با اهداف و سیاستهای دشمنان 
منطقه ای و فرا منطقه ای ایران یکســان است، به عنوان مثال در 
جریان بحران سوریه که خط مقدم جنگ نیابتی جمهوری اسالمی 
ایران با ائتالف رژیم های وابسته عربی- عبری و آمریکایی و ترکیه 
ای است وی مواضعی در راستای اهداف دشمن اتخاذ کرده و بشار 
اســد رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم ســوریه را به صدام و 

دیکتاتور تشبیه کرده و از لزوم برکناری او سخن گفته است.
رفســنجانی اتهام ریشه پیدایش داعش را متوجه شیعیان دانسته و 
یا در مســائل اخیر هسته ای نقش خط شکنی عالقه مندان آمریکا 
را ایفا کرد تا همه تحلیلگران سیاســی را به این نتیجه برساند که 
او اکنون اینگونه خواسته یا ناخواسته کشور و امنیت ملی را بازیچه 

خود قرار داده است. 
خاطرات دو نفره و عموما غیر مستند و تخیلی وی که از امام راحل 
)ره( نقل و ایشان را شــخصیتی متفاوت ومغایر با انقالب اسالمی 
تعریف می کند نظیر ادعای مضحک مخالفت امام با شعار مرگ بر 
آمریکا در این رابطه تفسیر می شود. چراکه خود رفسنجانی به یقین 
جزء معدود افراد نزدیک امام خمینی بوده که صراحت کالم امام در 
خصوص دشمنی ایران اسالمی با آمریکای جهانخوار را از نزدیک 

شاهد و بی شک جنایات آمریکا از 
دهــه ها قبل به خصــوص از بدو 
پیروزی انقالب اســالمی در حق 
مردم این ســرزمین را حتما به یاد 
مــی آورد . این ادعاهای خطرناک 
وی برای دوست جلوه دادن آمریکا 
همان خطر نفوذی است که بارها 
مقام معظم رهبری نســبت به آن 
هشدار داده و بیان کرده اند که عده 
ای دنبال بزک کردن چهره آمریکا 

هستند.
قبل  همچنین  رفســنجانی  آقای 
از آنکه آمانو گــزارش خود درباره 
پی ام دی را منتشــر کند گویی از 
محتوای گزارش کامال با خبر بوده 
در اقدامی پیش دستانه مدعی شد 
ایران در دوره ای به دنبال دستیابی 

به سالح هسته ای بوده اســت. این مواضع ماجراجویانه و هدفدار 
رفســنجانی پازل مواضع جنجالی هاشمی در باره انتخابات مجلس 

خبرگان را نیز کامل می کند.
بدون تردید مجلس خبرگان رهبری یکی از مهمترین جایگاه هایی 
اســت که وی برای تحقق بخشی از بازی بزرگ خود به آن چشم 
دوخته است، هاشمی 94 هیچ تغییری نسبت به هاشمی 88 نکرده 
، بلکه باید اذعان نمود که او اکنون برای پیگیری اهدافش مصصم 
تر شده است. به همین دلیل قطعا همان تدبیر و منطق بصیرانه ای 
که مانع حضور هاشمی در انتخابات 92 شد اکنون و به طریق اولی 

باید برای انتخابات مجلس خبرگان به کار گرفته شود.
اما اظهارات رفســنجانی درباره تشکیل کمیته نظارت بر رهبری و 
یا بررسی شورایی شــدن رهبری بسیار عجیب و قابل تامل است، 
موضوعی که در شــرایط حساس فعلی داخلی طرح آن بدون هدف 
نبوده و بی شــک مــی تواند کدهایی برای فتنــه ای دیگر که در 
مقیاس فتنه 88 به فتنه اکبر قابل تفسیر است باشد. در این بین باید 
گفت رفسنجانی به یقین با توجه به سوابق عملکردی و نیز فقدان 
تسلط علمی الزم، شایســته طرح چنین موضوعی نیست . وی به 
کرات نشان داده که اساسا اعتقادی به قانون ندارد وگرنه بر خالف 
اصل 107 قانون اساســی که میگوید: »پس از مرجع عالیقدر تقلید 
و رهبر کبیر انقالب جهانی اســالم و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

ایران حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خمینی)ره( کــه از طرف اکثریت 
قاطع مــردم به مرجعیت و رهبری 
شــناخته و پذیرفته شــدند، پس 
تعیین رهبری برعهده  ایشــان  از 
خبــرگان منتخــب مردم اســت. 
خبرگان رهبری درباره همه فقهای 
واجد شرایط مذکور در اصول پنجم 
و 109 بررسی و مشورت می کنند 
و هــرگاه یکــی از آنــان را اعلم 
به احکام و موضوعــات فقهی یا 
مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای 
مقبولیت عامه یا واجد برجســتگی 
خاص در یکی از صفات مذکور در 
اصل 109 تشخیص دهند او را به 
رهبری انتخاب می کنند و در غیر 
اینصورت که یک نفر را تشخیص 
ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. رهبر 
منتخب خبرگان، والیت امر است و همه مسئولیت های ناشی از آن 
را برعهده خواهد داشــت« موضعی متفاوت اتخاذ نمی کرد و نمی 
گفت که در آینده نظام اســالمی، باید رهبری شورایی مطرح شود. 
اما عالوه بر این در باره مواضع اخیر وی به چند مورد اشاره میکنیم:

کســی میتواند صالحیت اظهار نظر درباره نظــارت بر عالی ترین 
جایگاه در نظام جمهوری اســالمی را داشــته باشد که حداقل در 
حــوزه فردی و خانوادگی این خصیصــه را رعایت کرده و کارنامه 
درخشانی در این زمینه داشته باشد. متاسفانه خانواده رفسنجانی در 
انظار عمومی به عنوان خانواده ای ماجراجو، حاشــیه ساز ، فتنه گر 
و آمیخته با جرایم اقتصادی و امنیتی شناخته می شوند. سالهاست 
هرجا سخن از مظاهر فساد و ثروت می شود مردم ایران ناخودآگاه 
نام خاندان آقای رفســنجانی را به اذهان شــان متبادر می بینند. 
کسی که با مسامحه نظام اســالمی تنها دو نفر از فرزندانش علی 
رغم تالشــهای بسیار سیاسی و رســانه ای به نظام و قوه قضاییه 
به دلیل ارتکاب جرایم اقتصــادی و امنیتی محاکمه و روانه زندان 
شده اند، کسی که ادبیات همسر، دختر و پسرانش غیر محترمانه و 
غیر مودبانه با مردم و نظام و فتنه گرانه اســت نشان می دهد نظام 
خانوادگــی اش تابع نظم و تربیت درســت و صحیحی نبوده و او 
توانایی و صالحیت اظهار نظر درباره عالی ترین مقام کشور را ندارد.

آقای رفسنجانی استاد تفاسیر دلبخواهی از قانون است، هر جا قانون 
به سود آن باشد آن قانون شایسته احترام است اما هرجا مانعی برای 
نظرات و اهداف سیاسی وی باشد او نه تنها با نص قانون مخالفت 
کرده بلکه لشکر کشی خیابانی را برای پیگیری اهداف غیر قانونی 
جایز می داند، از اینروست که استنادات آقای رفسنجانی به قانون را 

باید تنها با لبخندی همراهی کرد.
ادبیات رفسنجانی همیشه ادبیاتی تمیز و مودبانه نبوده است، تقریبا 
هیچ طیف سیاســی در ایران نیست که از گزند ادبیات توهین آمیز 
رفســنجانی تاکنون در امان بوده باشــد، او گاهی منتقدانش را گاو 
و گاهی کالغ می داند، عدم تحمل نقد دلســوزانه و موضع گیری 
ســرکوب گرانه در مقابل مخالفین و منتقدان، باعث شده که برخی 
از کارشناســان از رفسنجانی به عنوان فردی خودخواه و متکبر نام 
برند . در این صورت آیا کســی که شهره به غرور و تکبر و ادبیات 
شاذ توهین آمیز خطاب به مردم و مسئوالن است صالحیت تعیین 

تکلیف برای نحوه دستورکار خبرگان ملت را دارد؟
در کشور ما اشــرافی گری و تشکیل باندهای قدرت و ثروت و راه 
اندازی احزاب لیبرالی که درد دین و مردم مســتضعف را ندارند در 
ســایه حمایتهای مستقیم هاشمی رفســنجانی ایجاد شد. به گواه 
اطرافیان رفســجانی، اشرافی گری و رانت و مافیای قدرت و ثروت 
در خاندان و وابستگان وی موج می زند، آیا این مفسده ها و تفکرات 
غلط لیبرالی و متمایل به غــرب، اجازه دارد در جمع خبرگانی قرار 

بگیرد که رسالتهای مهمی برایش تعریف شده است؟
بــه این موارد اضافه کنید سیاســتها، مواضع و اظهارات هاشــمی 
طی ســالهای اخیر که در تضاد کامل با اهداف انقالب اســالمی و 
سیاستهای رسمی جمهوری اسالمی قرار دارد، بنابر این چه کسی 
میتواند اظهارات هاشمی درباره جایگاه والیت فقیه را قابل قبول و 

دارای شان بداند.
روشــن است که رفسنجانی بازی خطرناکی برای آینده نظام دنبال 
می کند، باید مصلحت ها را کنار گذاشت و تصمیمی انقالبی درباره 
وی گرفت. این البته مطالبه قانونی و مشــروع و مســتند دلسوزان 
حقیقی نظام است که به بازی های رفسنجانی علیه نظام باید خاتمه 
داد. همانگونه که در ســال 92 شــورای محترم نگهبان با تصمیم 
عالمانه خود صالحیت رفســنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری را رد کرد اکنون نیز انتظار آن است که این شورا 
بر همان تصمیم انقالبی خود مصمم باشد تا هم با پروژه خطرناک 
او مقابله شــده و هم نظام اسالمی از آسیب ها و گزند های بزرگ 

فتنه گران در امان بماند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی شبهات 
ایجادشده پیرامون والیت فقیه و شورایی شدن رهبری گفت: امروز که 
شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام »شورا« به کار گرفته 
می شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در 

مجمع خبرگان، والیت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.
حسن فیروزآبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به 
برخی شبهات ایجادشده پیرامون والیت فقیه و شورایی شدن رهبری 
طی پیامی به ملت شریف ایران بر اصل وظیفه خبرگان رهبری تاکید 

کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است.
انتخابات  هدف و قصد مطرح کنندگان شورا در این روزها در مطلع 

خبرگان چیست؟
حضرت امام خمینی)ره( اصل والیت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی 
بودن آن در حاکمیت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند »پشتیبان 

والیت فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد.«
اصل والیت فقیه در دوران امام بزرگوار، اصالت 
و استحکام خود را در اداره نظام اسالمی و دفاع 
از حقوق مسلمانان و مستضعفان به روشنی 
نشان داد و موجب استمرار آن در دوران رهبری 
پربرکت این اصل مترقی اسالم در وجود امام 

خامنه ای عزیز گردید.
فقیه  والیت  مخالفان  ناموفق  تالش های 
در  سپس  و  خورد  سنگ  به  آن  حذف  در 
مختلف  مقاطع  در  گوناگون  پوشش های 
اقدامات سیاسی، فرهنگی و رسانه ای توسط 
دشمنان خارجی انقالب و تداوم شعارهای آنان 
توسط نفوذی ها و یا نخبگان وابسته به آنان و 

تسلیم و استحاله شدگان انقالبی در چهره 
فتنه ناکام 18 تیر 78 و حوادث غم انگیز 
و تأسف بار فتنه آمریکاییـ  صهیونیستی 

88 خود را نشان داد.
مردم به گوش باشید که کلید شکستن 
اسالمی،  ایران  اقتدار  داخلی  استحکام 
این  که  آنان  است.  »شورا«  واژه  امروز 
واژه را به کار می برند، کسانی هستند که 
امامت فتنه گران در نماز جمعه، برایشان 
شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه 
به صورت مختلط و با کفش پس از شعار 
علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه 
اقتدا کردند و سخنی نگفتند و  آنان  به 

علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سکوت 
کردند.

درست است که در کتاب مقدس قرآن کریم »وامرهم شورا بینهم« 
آمده است، لکن مشورت، برای پیدا کردن راه بهتر است و هیچ گاه 
شورا نیابت والیت امر و مسئولیت اجرای حکم والیت فقیه را نمی تواند 

برعهده بگیرد.
در تاریخ هیچ گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی را شاهد 
نبوده ایم و بر فرض محال چنانچه شورا به جای مقام والیت مطلقه 
فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور چند زبانی پیش 
خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان 

استکباری و مرتجع، شکسته خواهد شد.
هوشیاری و بیداری همگانی الزم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه 

نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقالب خدای ناکرده گشوده نشود.

سفر به امریکا و یا سفر امریکایی ها و اروپایی ها به 
ایران، بیش از آنکه برای مردم عادی اهمیت داشته 
باشد، برای آن دسته از ایرانیانی که یک پایشان در 
ایرانیان  از  امریکاست اهمیت دارد. عده ای  اروپا و 
که در اروپا یا امریکا زندگی می کنند و بستگانی در 
ایران دارند و مشتاق رفت و آمد و معاشرت با خویشان 
خویش هستند و یا آن دسته از ایرانیانی که ایده آل 
خود را غرب می دانند و برای سفر و گشت و گذار در 

آن وادی هر از گاهی دست به جیب می شوند.
این قشر  را  ایرانی  از غربگرایان  یک بخش جدی 
آنها منتقدین  البته که در میان  تشکیل می دهند، 
سرسخت و پر و پا قرص غرب هم وجود دارد، ولی 
سخن از یک قشر با یک رویکرد فکری و فرهنگی 
است که از یک سو بر اساس همین رویکرد  غرب را 
برای زندگی برگزیده است و از سوی دیگر، در داخل 
انرژی اجتماعی و حتی سیاسی خود را برای هر چه 
عادی تر کردن مراوده ایران با غرب آزاد می کند. شاید 
مهمترین تالش این قشر را هم در کف و سوت های 
ممتد و گاه چند ماهه برای برجام و فرآیندی که به 

تصویب و اجرایی شدن آن انجامید مشاهده کرد.
حاال اوباما قانونی را امضاء کرده است که دقیقا همین 
قشر از غربگرایان ایرانی را نشانه گرفته است. قانونی 
که با چراغ سبز کاخ سفید و اکثریت مطلق مجلسین 
سنا و نمایندگان تصویب و به امضاء اوباما رسیده است 
تا سفر به ایران و سفر از ایران به غرب را محدود کند.

قانون  این  ماجراست.  طرف  یک  فقط  این  اما 
برنامه  ایران  در  بیشتر  برای حضور  که  غربی هایی 
ریزی کرده بودند را هم محدود خواهد کرد. مشخص 
است که غربی ها بین دریافت عادی ویزای امریکا و 

سفر به ایران، گزینه اول را انتخاب کنند و از قید سفر 
توریستی و حتی تجاری به ایران بگذرند. اوباما می 
داند که چه قانونی با چه تبعاتی را امضا کرده است. 
قانونی که در اولین مرحله غربگرایان ایرانی را هدف 
قرار داده و سفر آنها به غرب را حتی سخت تر از ایام 
پیش از برجام کرده است تا نشان بدهد که مستکبر، 
مستکبر است! باید تحقیرت کند، هر چقدر هم که 
برایش سر و دست شکسته باشی. در مرحله کالن 
تر هم این پیام را صادر کرده است که قرار نیست به 
واسطه امضاء برجام، تغییری ماهوی در ارتباط ایران و 
غرب حاصل شود. پس مشکل رابطه ایران با غرب، 
انرژی اتمی، چرخش سانتریفیوژ و رآکتور اراک نبود. 
مشکل نگاه گرگ و میش است و پذیرش یا عدم 

پذیرش کدخدا.

رئیس جمهور آمریکا مصوبه کنگره مبنی بر اعمال قانون 
محدودیت ویزایی برای مسافران ایران را در میان اعداد و 
ارقام یک بودجه ۱.۱ تریلیون دالری تصویب و برای اجرا 

ابالغ کرد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تنها ساعتی 
پس از تصویب الیحه بوجه سال ۲۰۱۶ در سنای آمریکا، 
این مصوبه را امضا کرد.  در بین انبوه بندها و تبصره های 
این الیحه ۲۰۰۹ صفحه ای، دستکم یک بند برای ایران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بندی که آشکارا ناقض 
توافقی است که تیر ماه امسال در وین بین ایران و ۱+۵ به 

دست آمد.
در بند ۲۰۳ از الیحه بودجه آمریکا تحت عنوان »محدودیت 
به  که  خارجی هایی  برای  روادید  لغو  برنامه  از  استفاده 
کشورهایی خاص سفر کرده اند«، چهار کشور ایران، عراق، 
سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شده اند که اتباع 
کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده اند، 
روادید  آمریکا  به  سفر  برای  آن ها،  در  حضور  صورت  در 

دریافت کنند.
بر این اساس شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون می توانستند 
برای تجارت یا توریسم، مدت ۹۰ روز بدون اخذ ویزا در خاک 
ایاالت متحده اقامت داشته باشند، حاال اگر در ۵ سال گذشته 
دیگر  باشند،  کرده  ایران سفر  و  به سوریه، عراق، سودان 

»نمی توانند« مثل قبل بدون ویزا وارد آمریکا شوند.
این بدون  از  اروپایی که پیش  این یعنی شهروندان عموما 
روادید به سادگی به آمریکا سفر می کردند، حاال اگر برای 
گردش، تجارت یا هر دلیل دیگری به ایران سفر کنند، برای 
فرآیند صدور  و  بررسی سوابق  روند  آمریکا گرفتار  به  سفر 

روادید خواهد شد.
این بند جنجالی از بودجه سال آینده آمریکا گریبان ایرانی های 
مقیم خارج را هم می گیرد یعنی آن دسته از ایرانیانی که 
شهروند کشورهای معاف از ویزا )برای ورود به آمریکا( مانند 

انگلیس و استرالیا شده اند، حاال دیگر نمی توانند به عنوان 
یک انگلیسی یا استرالیایی، بدون ویزا به آمریکا سفر کنند و 
باید با همان پاسپورت غیرایرانی خود، در صف صدور ویزای 

سفارتخانه های آمریکا بایستند.
تلقی  برجام  نقض  معنی  به  مذکور  مصوبه  است  گفتنی   
خواهد شد. در همین راستا در بند ۲۹ برجام آمده است: 
ایاالت  همچنین  و  عضو  دولت های  و  اروپایی  »اتحادیه 
متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف 
خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی سازی تجارت 
و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی 
بر عدم اخالل در اجرای موفقیت آمیز این برجام، خودداری 

خواهند کرد.«
 The eU and iTs MeMber sTaTes and The UniTed

 sTaTes, consisTenT wiTh Their respecTive laws,
 will refrain froM any policy specifically

 inTended To direcTly and adversely affecT

 The norMalisaTion of Trade and econoMic

 relaTions wiTh iran inconsisTenT wiTh Their

 coMMiTMenTs noT To UnderMine The sUccessfUl

iMpleMenTaTion of This Jcpoa
البته به نظر می رسد عبارتی چون »هدف خاص تأثیرگذاری 
منفی و مستقیم« به صورتی عامدانه و هدفمند از سوی طرف 
مقابل در این متن گنجانده شده تا ایران برای اعتراض به آن 
نیازمند قضاوت کمیته مشترک اجرای برجام و اثبات قرائت 

خود از این بند باشد.
متحده،  »ایاالت  است:  آمده  برجام  بند ۲۶  در  همچنین 
با حسن نیت، نهایت تالش خود را برای دوام این برجام و 
پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو 
تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد.
 The UniTed sTaTes will Make besT efforTs

 in good faiTh To sUsTain This Jcpoa and To

 prevenT inTerference wiTh The realisaTion

 of The fUll benefiT by iran of The sancTions

lifTing specified in annex ii
همچنین در این زمینه باید گفت که این اقدام ایاالت متحده 
آمریکا حتی منجر به واکنش وزیر امورخارجه کشورمان نیز 
شده است. به طوری که ظریف در گفت و گو با المانیتور در 

این ارتباط گفته است.
» متأسفانه پیام های متناقضی از سوی واشنگتن می بینیم که 
اغلب آن ها هم منفی هستند، نمونه آن نیز همین محدودیت 
برنامه لغو روادید که توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و 
سنا هم امروز آن را تائید کرد، که از نظر ما با تعهدات ایاالت 

متعهده ذیل برجام همراستا نیست.«
در انتها نیز باید به این نکته اشاره کرد که با تصویب این 
از  بند دوم  با  یازدهم موظف است مطابق  مصوبه دولت 
فرمان مقام معظم رهبری در نامه خود در رابطه با توافق 
وین به حسن روحانی  اجرای برجام را متوقف سازد. در این 

بند آمده است:
هرگونه  وضع  هشت ساله،  دوره ی  سراسر  در  ثانیاً:   «
تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای )از جمله بهانه های 
تکراری و خودساخته ی تروریسم و حقوق بشر( توّسط هر 
یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب 
خواهد شد و دولت موّظف است طبق بند ۳ مصّوبه ی 
مجلس، اقدامهای الزم را انجام دهد و فّعالّیتهای برجام 

را متوقف کند. «

نکات قابل تامل خاطرات سال62 هاشمی
از استراحت در کاخ شاه تا اعتراف به عدم تربیت درست فرزندان!

 مازیار بیژنی در فیسبوک نوشت: »خاطرات هاشمی رفسنجانی: »دوشنبه اول 
فروردین ۱۳۶۲: ...امام نیز سخنرانی مبسوطی در مذمت قشر مستکبر و کاخ نشین 
و تعریف از کوخ نشینان کردند... این سخنان به نفع مواضع ما و مجلس است. با 
آقای موسوی اردبیلی قرار گذاشــتیم که برای استراحت دو سه روزی مسافرت 
کنیم...سه شنبه دوم فروردین ۱۳۶۲: قرار گذاشته بودیم برای استراحت با آقای 
موسوی اردبیلی به نوشهر برویم. آقای میرحسین موسوی گفتند که آنجا محل 
دنجی هست... بخشی از اعضای خانواده با ما بودند... معلوم شد بخشی از باغ کاخ 
شاه است... بچه ها را به تماشای هتل انقالب – هایت سابق – بردند؛ می گفتند خیلی 
مجلل است...« خوب شد که امام از کاخ نشینی مذمت کردند وگرنه واجب می شد 

جهت استراحت حتما سری به ویالی شاه در سن موریس بزنید.«
همچنین در خاطرات سال ۶۲هاشمی وصیت نامه مختصری نیز از وی چاپ شده 
است : او در این وصیت نامه از دوستان خودخواسته است که نوشته های او را که 
چاپ نشده است منتشر کنند و نیز به تربیت فرزندان او توجه کنند، چراکه خودش 
به واسطه کارهای عمومی که داشته نتوانسته این وظیفه را به خوبی انجام دهد: 
»یک شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۶۲: من مایلم نوشته های را که به چاپ نرسیده مخصوصًا 
فیش های کلید قرآن توســط افراد صالحی آماده چاپ و نشر گردد. اگر دوستانم 
این آرزوی من را برآورند ممنونم و ان شــاءالله در اجر آن شریک خواهند بود. البد 
دوستانم در تربیت فرزندانم - که مسئولیت تربیت آن ها را به خاطر کارهای عمومی 

نتوانسته ام به خوبی انجام دهم - توجه مبذول خواهند نمود.«

حمایت همه جانبه آمریکا و انگلیس از رفسنجانی؛
هاشمی درپی هموارنمودن مسیر به  سوی حکومتی سکوالر است

برخی تحلیلگران غربی با اشاره به برگزاری انتخابات آتی در ایران عنوان کردند: 
رفسنجانی و برخی مقامات دیگر با پیروزی احتمالی در انتخابات در پی مبدل 
نمودن نظام فعلی به حکومتی سکوالر به نفع جریان اصالحات هستند.در همین 
رابطه »واهه پتروسیان« از کارشناسان اندیشکده های آمریکا در جدیدترین تحلیل 
در زمینه انتخابات فراروی ایران در اسفند سال جاری نوشت: ایران بر برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان در ماه فوریه 2۰۱6 درحالی برنامه 
ریزی کرده است که دولت اصالح طلب »حسن روحانی« امید دارد این انتخابات 
منجر به تقویت جریان اصالح طلب شــود.«بر این اساس، یکی از مهمترین 
موضوع ها در انتخابات مجلس خبرگان و تعیین موارد مهم در آینده است.نویسنده 
خاطر نشان ساخت: از سویی گزینه شورای رهبری هفته گذشته با حضور »اکبر 
هاشمی رفسنجانی« رییس جمهور ادوار گذشته ایران شدت یافت زیرا هاشمی 
می تواند نظام را به سمت حکومتی سکوالر  هموار کند. نویسنده در خاتمه نوشت: 
موضوع انتخابات یکی از حساس ترین موارد بعد از پیروزی انقالب از سال ۷۹ 
میالدی به این ســو در ایران بوده و اینک حرارت سیاسی در تهران در آستانه 
انتخابات رو به افزایش است . چندی قبل نیز روزنامه انگلیس گاردین در مطبی 
نوشت: رفسنجانی به دنبال تابو شکنی است.گاردین در بخش دیگر این گزارش 
به صراحت نوشت: اظهار نظرهای رفسنجانی به هدف جلب حمایت عمومی در 
انتخابات و نیز حمایت از یارانش و قدرت گرفتن بیشتر آن ها برای موارد مهم 

آینده است.

تدبیر پشت تدبیر؛
دولت برای چندمین بار لبنیات سفره مردم را گران کرد

با تصمیم سازمان حمایت، فرآورده های لبنی پرمصرف از جمله ماست، شیر و 
پنیر برای چندمین بار در دولت مدعی تدبیر و امید دهی به مردم، 6 درصد گران 
شد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش 6درصدی قیمت 
لبنیات پرمصرف شامل شیر، پنیر و ماست که مشمول قیمت گذاری می شوند 
موافقت کرد.در این ابالغیه سازمان حمایت به انجمن صنایع لبنی آمده است 
که تولیدکنندگان از ابتدای دی ماه می توانند محصوالت لبنی پرمصرف را که 
مشمول قیمت گذاری هستند حداکثر تا سقف 6 درصد گران کنند. این در حالی 
است که مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران در واکنش به این 
مصوبه گفت: هرگونه افزایش قیمتی در محصوالت لبنی در حال حاضر ریشه 

این صنعت را می خشکاند.

روزنامه عمومی و پیگیری مقاصد سیاسی فتنه گران؛
عجله»دعایی«برای رپرتاژ زودهنگام ازبیت  المال   برای یک  کاندیدا

روزنامه اطالعات که طی هفته های اخیر بابت اقدامات ساختار شکنانه خود در 
حمایت از یکی از سران فتنه، به دنبال جنجالی برای روزهای سرد و کم مخاطب 
خود بود، طی روزهای گذشته با انتشار صحبت های حمایتی آن هم به صورت 
افراطی از حسن خمینی که به تازگی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام 
نموده است، سعی کرده قبل از تایید شورای نگهبان دست به تبلیغات هدفمند از 
ایشان نماید. روزنامه »اطالعات« در مطلبی با عنوان »حاج سید حسن آقا خمینی 
همه شرایط را برای عضویت در مجلس خبرگان دارد« به انعکاس مصاحبه آیت 
ـ پرداخت. ـ انتخاب  اهلل سید جعفر کریمی با سایت نزدیک به خاندان هاشمی 
ـ در روز  ـ سمت راست باالی صفحه  این مطلب که در صفحه اول این روزنامه 
دوشنبه 3۰ آذر ماه منتشر شده بود، و به طور مستقیم سعی در تبلیغات برای یک 
کاندید مجلس خبرگان، قبل از تایید صالحیت شورای نگهبان کرده بود.طبق 
قانون انتخابات روزنامه هایی که از طریق نهادهای عمومی و بیت المال مانند 
موسســه اطالعات ارتزاق و منتشر می شوند، حق ندارند له یا علیه نامزدهای 

انتخاباتی مطلب یا آگهی منتشر کنند.

چه کسی مقصر برآورد اشتباه قیمت نفت است؟
در حالی مسئوالن دولتی در روزهای کنونی کاهش قیمت نفت را مقصر بر زمین 
ماندن وعده های اقتصادی معرفی می کنند که نگاهی به وقایع سال گذشته نشان 
می دهد همان زمان کارشناسان خارج از دولت نسبت به برآورد اشتباه قیمت نفت 

در الیحه بودجه ۱3۹4 به دولت هشدار داده بودند.
با این حال، دولتی ها به آن هشدارها توجهی نکردند و بر تنظیم بودجه با نفت 
8۰-۷۰ دالری اصرار داشتند. از آنجا که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول 
تنظیم نهایی الیحه بودجه است، طبیعتاً ریاست این سازمان نیز باید نسبت به 

تصمیمات آن درباره الیحه بودجه پاسخگو باشد.
محمدباقر نوبخت ســال گذشــته در چنین روزهایی که انتقادات نسبت به 
بیش برآورد قیمت نفت در الیحه بودجه ۹4 باال گرفته بود، از این تصمیم سازمان 
مدیریت دفاع می کرد. اظهارات نوبخت درباره قیمت نفت 8۰ دالری در بودجه 
عربستان در حالی بود که بررسی رسانه ها نشان داد بهای نفت در بودجه سال 

2۰۱۵ عربستان سعودی 6۰ دالر بوده، نه 8۰ دالر.
بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم نیز سال گذشته قیمت نفت ۷2 دالری برای 
سال ۹4 را منطقی کارشناسی می دانست. اواخر دی ماه ۹3 زنگنه از قیمت نفت 
در بودجه ۹4 دفاع کرد و گفت: اخیراً مجلس کلیات بودجه سال آینده که قیمت 
نفت ۷2 دالری را که در آن گنجانده شده است، تصویب کرده است. به نظر من 

نیز قیمت نفت ۷2 دالر برای هر بشکه در بودجه منطقی است.

  سایه روشن سیاست 

آنان که امامت فتنه گران در نماز جمعه برایشان شیرین جلوه کرد، امروز واژه »شورای رهبری« را به کار می برند

رئیس جمهور مؤدب آمریکا،  ایران را »محور شرارت« خواند!پاسپورت سینه چاکان آمریکا هم »کاغذپاره« شد 



مســئوالن وزارت خارجه کشــورمان درباره مصوبه اخیر مجلس 
نمایندگان که ناقض برجام بود، پشت سر هم موضع گیری کردند و 

آن را مغایر برجام دانستند.
سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا باید چنین مصوبه ای 
در ســاختار حاکمیت آمریکا تصویب شود؟! مگر آنها نمی دانند این 
مصوبه نقض برجام اســت و بی اعتمادی مردم ایران را بیشتر می 
کند؟ مگر آنها نمی خواستند به توافق با ایران برسند پس چرا اجازه 

بروز چنین مصوباتی را می دهند؟
پاســخ وزارت خارجــه ما این بود که برجام دشــمن زیــاد دارد و 
صهیونیستها و تندروهای جمهوری خواه در آمریکا و منافقان و...و 
خالصه کلیه کسانی که نمی خواهند برجام به سرانجام برسد، باعث 

تصویب چنین مصوبه ای شده اند.
اگر از این بگذریم که دولت فعلی قرار بود کمتر متوســل به دشمن 

خارجی و اسراییل برای توجیه عملکرد خود شود، دیگر از این مورد 
نمــی توانیم بگذریم که این تحلیل از اتفاقی که افتاده اســت، دم 
دستی ترین سناریویی است که به ذهن انسان می رسد و توقع می 
رود وزارت خارجه با آن حجم کارشناس و مرکز مطالعات و میزهای 

متعدد، تحلیل پیچیده تری ارائه کند.
بیایید جور دیگری به مســاله نگاه کنیم. فرض کنیم عده ای ساده 
لوح جمهوری خواه و صهیونیست، چنین کاری را پیش برده اند. چرا 
طیف موافق برجام ایســتادند و نگاه کردند که پروژه این کله شق 

ها تا تصویب برسد؟این مصوبه چند فایده برای آمریکایی ها دارد:

1. رقیب جمهوری خواه خود را در انتخابات اخیر آمریکا، هیجان زده 
و کل شق و ساده لوح نشان می دهند.

2. به طرف مذاکره کننــده ایرانی این امکان را می دهند که روی 
این مساله تاکید کند که صهیونیستها و تندروهای آمریکایی مخالف 
برجام هســتند و از این طریق تندروهای داخلی ایران)البته از نظر 

موافقان برجام( را از میدان بیرون کند و دهان منتقدان را ببندد.
3. اما از همه مهمتر درکی است که آمریکاییها از جامعه ایرانی دارند. 
آنها می دانند ما زود فراموش می کنیم. پس باید مدام یادمان بیاورند 
و ما را شرطی کنند که برجام را بر چشم بگذاریم و هر روز از رسیدن 

به آن خوشحال باشــیم. ما نباید یادمان بیاید که برجام هیچ است 
و غرب تهمتی به ایران زد، پرونده ســاخت، به شورای امنیت برد، 
تحریم کرد، مذاکره کرد، امتیاز گرفت، بیخیال تهمتش شد. پس از 
هیچ، سود به دست آورد، این دو مساله باعث می شود که آنها از این 
مصوبه استقبال کنند؛ چون باعث می شود ته دل ایرانیان خالی شود 
و درســت در آغاز دی ماه که قرار است ماه رفع تحریمها باشد، باز 

مضطرب شوند که نکند برجاِم با ارزش را از دست بدهیم.
پس این مصوبه و مصوبات و اقداماتی از این دســت کارکرد خوبی 
برای آمریکا دارد. آنها فهمیده اند که باید ملت ایران را مدام در خوف 
و رجــا نگه دارند و این ملت اگر خیلی روی خط امید بماند یا خیلی 
روی خط ترس بماند، دســت به کار می شود، پس باید آنها را ذره 
ذره خوشــحال کرد و دوباره ترساند، تا از خوشحالی دوباره و بعد از 

ترس، حسابی مشعوف شوند...

سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت. یوم اهلل نهم دی. راهپیمایی 
حکومتی. دفاع تمام قد یک ملت از 40 میلیون رأی خود البته با 

یک پانوشت ضروری که 24 از 13 بزرگ تر است!
ســوال: چرا هنوز از 88 می نویســیم؟ جواب: چــون هنوز از ۵7 
می نویسیم! سوال: چرا هنوز خود را با 9 دی می شناسانیم؟ جواب: 
چون هنوز خود را با 22 بهمن می شناسانیم! سوال: چرا معتقدیم 
9 دی جریانی است برگشت ناپذیر و ممتد؟ جواب: چون با گذشت 
نزدیک 40 سال از انقالب اسالمی، هنوز خود را انقالبی می دانیم 
و هرگز بر این باور نیستیم انقالب تمام شده! سوال: اصال چرا 9 
دی حادث شــد؟ جواب: چون هر چه بگذرد، انقالبی تر از بهمن 
۵7 از انقالب اســالمی دفاع می کنیم! سوال: چیست نسبت ما با 
خامنه ای؟ جواب: همان نســبت ما با خمینی! سوال: ملت ایران 
دقیقا چه کاره انقالب اسالمی است؟ جواب: دقیقا صاحب انقالب! 

و سر همین، تقلب را مشخصا تهمتی بزرگ به خود می داند!
در پرتو 9 دی، دفاع از حق الناس، حداقلی نیست! و اینگونه نیست 
که بتوانی به یک انتخابات باشکوه 40 میلیونی لگد بیندازی و بعد 
قســر دربروی! در پرتو 9 دی، آنچه محلی از اعراب ندارد، تعارف 
اســت! اگر خمینی، طاغوت شاه را بخشید، خامنه ای هم طاغوت 
فتنه را خواهد بخشــید! عالیجناب که ســال 88 اوال تشخیص 
نداد 40 میلیون رأی برآمده از نظام 300 هزار شــهید جمهوری 
اســالمی، بسی بلندتر از جناح پرستی است، و ثانیا تشخیص نداد 
که 24 از 13 بزرگ تر اســت، می خواهــد برود خبرگان که برای 
ملت ما رهبر مشــخص کند؟! اجتهاد پیشکش! به بعضی ها باید 
عالمت کوچک تر بزرگ تر یــاد داد! طاغوتیان متقلب، از یوم اهلل 
9دی بدشــان می آید! اشکالی ندارد! طاغوتیان شاه هم از یوم اهلل 
22 بهمن بدشــان می آید! ما هر وقت از 22 بهمن ننوشــتیم، از 
9دی هم نخواهیم نوشت! ما اما همچنان از آن چهارشنبه خدایی 
خواهیم نوشــت، چرا که دلیلی برای پشــیمانی از این کار سراغ 
نداریم! ســال 88، اگر اصحاب فتنه را بــه خبط تقلب و خیانت 
و آشــوب می شناســند، خطابه ما همان شعائر ســرداده شده در 
میدان انقالب اســت! از چه چیزی باید نادم باشیم؟! و چرا باید از 

9دی ننویســیم؟! در کمال وقاحت می گویند: »از 9 دی ننویسید 
بلکه شــکاف ترمیم شود«! در کمال شــجاعت جواب می دهیم: 
»از دروغ بزرگ تقلب عذرخواهی عملی کنید، بلکه شــکاف تان 
با ملت ترمیم شــود!« پاسداشــت 9 دی یعنی ممنوع التصویری 
فتنــه! تلمذ در مکتب 9 دی بود که باعث شــد نامزدهای 92 در 
مواجهــه با نامزد چند دهم درصدی، از در تبریک زودهنگام وارد 
شــوند! 9 دی نبود، عالمت کوچک تر بزرگ تر، اصال 0/7 درصد 
را اختالف حســاب نمی کرد! نان 9 دی را، از همه بیشــتر دولت 
اعتدال خورده اســت! آنوقت دیدار بــا اصحاب متقلب؟! آن وقت 
نمک خوری و نمکدان شــکنی؟! فتنه در سال 88 گرا به تحریم 
کدخدا داد، لیکن دســت قدرت خدا از آستین ملت ایران، حماسه 
بی نظیر نهم دی را آفرید. تالش برای بزک کردن اصحاب فتنه، 
بارزترین مصداق کاســبی با تحریم است. فتنه در سال 88 قصد 
شــکاف میان ملت را داشت، لیکن 9 دی را تنها و تنها یک ملت 
آفرید! از حق الناس، یکی مثل عالیجناب، با لگدپراندن به صندوق 
رأی دفاع می کند، یکی هم مثــل ملت با یوم اهلل 9 دی. یوم اهلل 
9 دی، فقط تجدید میثاق با والیت نیســت؛ در امتداد آن، تجدید 

میثاق با مردمساالری هم هست.
ســوال: چرا خامنه ای پای جمهور ایســتاد؟ جواب: چون خمینی 
پای انقالب ایستاد! ســوال: چرا 9 دی حادث شد؟ جواب: چون 

22 بهمن حادث شد!
اگر بنا بود رأی فقط رأی اشــراف باشــد، اگر بنا بود انتخابات، 
همانطور برگزار شود که باب میل آمریکا باشد، اگر بنا بود قلدری 
باشــد و من و منیــت و رئیس جمهور، هر آنکه مــن به او رأی 
داده ام، و اگر بنا بود، قانون وجه المصالحه خان و خاندان باشــد، 
رژیم شــاه سرنگون نمی شد! 88 خواستند از مظاهر انقالب علیه 
انقالب اســتفاده کنند و از انقالب اسالمی کاریکاتور بکشند اما 
آنچه دست آخر کپی برابر اصل 22 بهمن شد، یوم اهلل 9 دی بود. 

یــوم اهلل 9 دی به رأی ایرانی اعتبار مضاعف بخشــید. یوم اهلل 9 
دی نشــان داد ملت ایران، نه آن ملتی است که امروز رأی خود 
را درون صندوق بیندازد و برود خانه تا 4 سال بعد! یوم اهلل 9 دی 
ثابت کرد ملت ایران همیشــه در صحنه است؛ چه روز انتخابات 
بــا رأی، چه روز امتحانات با جــان! بعضی ها ملت ایران را فقط 
4 ســال یک بار می خواهند! بعضی ها ملت ایران را 4 سال یک 
بــار هم نمی خواهند؛ فقط آن زمانی می خواهند که یا به ایشــان 
رأی بدهنــد یا به گزینه مد نظر! چنین جماعتی، با چنین منیتی، 
بــا چنین نگاه به ملتی، می خواهند رهبر هم برای ما مشــخص 
کنند! نه پس! شــورای نگهبان باید تایید کند صالحیت ایشــان 
را! تا رهبری داشته باشیم که به جای ایستادگی پای 40 میلیون 
رأی، ببینــد کدخدا چه می گوید؟! و احیانا رأی اوباما چیســت؟! 
اگر عالیجناب در فتنه به درجه اجتهاد رســیده، نشــان به نشان 
یوم اهلل 9 دی، ملت ما، نه تنها مستعد بصیرت که باالتر »مجتهد 
بصیرت« اســت! یوم اهلل 9 دی حماسه ای بود که نشان داد قطار 
جمهوری اســالمی هرگز از ریل انقالب اسالمی خارج نمی شود! 
اگر اصحاب فتنه قصد داشــتند با کاریکاتور کشــیدن از انقالب 
اسالمی به جنگ انقالب اسالمی بروند، داعش هم قصد دارد با 
کاریکاتور کشیدن از اســالم به جنگ اسالم برود. اصحاب فتنه 
فقط »اخوک عبداهلل« نیستند؛ برادران ابوبکرالبغدادی هم هستند! 
و باید هم لوگوی روزنامه خود را با پرچم تکفیری ها ســت کنند، 
اســد را بزنند، چشم بر نسل کشی شــیعیان ببندند، کاری به کار 
اسرائیل نداشته باشند، »نه غزه، نه لبنان« شعارشان باشد، خط را 
از کدخدا بگیرند و آمریکای مصر بر تحریم و مصمم بر دشمنی را 
در جایگاه دوست بنشانند! بنابراین حق آن است که اصحاب فتنه 
در انتخاب رهبر داعش نقش ایفا کنند، نه ولی امر مسلمین جهان! 
خبرگان تقلب و دوز و کلک کجا، خبرگان رهبری کجا؟! خبرگان 
تقلب کجا، خبرگان بصیرت کجا؟! خبرگان اسالم اوبامایی کجا، 

خبرگان اسالم اربعینی کجا؟!
کشــورهای همســایه را نگاه کنید! اول دچار فتنه شدند، بعد به 
فتنه داعش دچار شــدند! باورم هست رهبری مدبرانه و حکیمانه 
حضرت آقا نبود، فتنه این گســتاخی را داشت که به داعش هم 
گرای آشــوب دهد. آمریکا در تقابل با کشورهای اسالمی، هم از 
سالح تحریم استفاده می کند، هم از اسلحه داعش. یوم اهلل 9 دی 
نبــود، فتنه آنقدر پر و بال می گرفت کــه ما مجبور بودیم عالوه 
بر اهلل اکبر فتنه گران، متحمل اهلل اکبر تروریســت ها هم باشــیم! 

اهلل اکبرهای دروغی! اهلل اکبرهای تقلبی!
زنده باد اما آن اهلل اکبر که ملت ما در یوم اهلل 9 دی ســرداد. زنده 
باد آن شیربچه بسیجی که سال 88 سینه خود را برابر فتنه علیه 
جمهوری اســالمی سپر کرد و این سالیان برابر فتنه علیه اسالم. 
دیروز در داخل، شهید دفاع از حریم حق الناس، حریم صندوق آرا، 
حریم انتخابات، امروز در خارج، شــهید دفاع از حرم. حال، 7دهم 
درصدی های صددرصد بدهکار به یوم اهلل 9 دی، به کدام عیادت 
باید برونــد؟! تو وقتی با »عیادت باطله« انــدک احترامی برای 
رأی ایرانی قائل نیســتی، آن شــعار انتخاباتی مبنی بر افزایش 
اعتبار پاسپورت ایرانی، به تحریم جدید پرزیدنت مؤدب و باهوش 
منتهی می شــود! هر چه کدخدا جای باطلی نشســته، خدا جای 
حقی نشســته! یوم اهلل 9 دی توافق یک ملت بود با خدا! از زمین 
تا آسمان تفاوت داشت با توافق یک دولت با کدخدا! حق با آقای 
روحانی اســت! دیگر احدی نباید برجام را نقد کند! چرا که برجام 

توسط کدخدای محترم، نقض شد! تمام!

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی 
قضایی با اشاره به موضوع »تصویب قانون محدودیت صدور 

ویزا برای کســانی که به ایران، عراق، سوریه« سفر کرده اند از 
سوی آمریکا، آن را مخالف برجام دانست و اظهار داشت: بحث 
محدودیت صدور ویزا نوعی شــیطنت از ســوی امریکا پس از 
توافقات اســت و نهیب های رهبری هم در گذشته بی مناسبت 

با این اقدامات فریبکارانه نیست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
نظارت از سوی مجلس خبرگان بر رهبری اشاره و تصریح کرد: 
ســخنی که بنده در جلسه گذشته مســئوالن عالی قضایی در 
باب نظارت مجلس خبرگان رهبــری مطرح کردم بحثی فنی، 
دقیق و برخاســته از متن قانون اساســی بود و متأسفانه مورد 
نقدهای بی اســاس قرار گرفت و عده ای توهمات و تخیالت 
خود را نقد می کردند و حتی برخی گفتند سخنی برخالف عقل، 
علم سیاست و ســیره پیامبر و امیرالمومنین مطرح شده  است 
فعاًل خالف عقل و خالف علم سیاســتش بماند، در عجبم که 
چگونه ادعای بنده خالف ســیره پیامبر و امیر المومنین )ع( می 
شــود. مگر رســول اهلل )ص( و امیرالمومنین)ع( در مورد قانون 
اساسی کشور ســیره عملی داشته اند که سخنان من بر خالف 

ســیره ایشان باشد!! اگر مطلبی به اســالم نسبت می دادم می 
توانســتید ادعا کنید این مطلب خالف ســیره است اما گفته ام 
در قانون اساســی چنین مطلبی نیست می فرمایید این خالف 

سیره پیامبر است.
آیــت اهلل آملــی الریجانی در ادامه ســخنانش تأکید کرد: من 
ســخنم این بود که شــما قانون اساســی را دارید با تخیالت 
خودتان معنا می کنید اینها در قانون اساسی نیست. انسان پشت 
این مطالب حرکتهای معناداری را احساس می کند. عده ای را 
که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک 
می کنند البته اشــکالی ندارد آزادی اســت ولی در حوزه های 
علمیه عالمه تراشی هم می کنند آیا واقعًا شما تشخیص دهنده 
عالمه هستید؟ کسانی که این حرفها را می زنند آیا قادر به فهم 
دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می توانند ظرایف 
کتابهایی مثل وســایل و کفایه شــیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا 
تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقــی، و محقق اصفهانی را 

در می یابند با این وضع اینها عالمه تشخیص دهنده می شوند؟ 
اینها بازیگری اســت،اینها استهزاء حوزه های علمیه است، اینها 

خندیدن به شعور مردم است.
وی افــزود: عده ای با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درســت 
مــی کنند و من گمانم این اســت که یک عــده ای راه  افتاده 
اند جامعه را در مقطــع انتخابات دو قطبی کنند تا از آرای یک 
عده ای استفاده یا سوءاســتفاده کنند  اینطور که ما بیاییم یک 
فضایی درســت کنیم تا آراء جمع کنیم واقعًا خالف شأن است 
حاال فرض کنیم بعداً در نزد حق تعالی چه جوابی دارید نســبت 
بــه این همه حرفهای خالف. آرایی هم که اینگونه جمع کردید 
البته مردم می فهمند، خادم را از غیر خادم تشــخیص می دهند. 
در همین کشــور، کسانی بودند که به شــدت دنبال این بودند 
که ریاســت جمهوی را برای برخی مادام العمــر کنند، اینها با 
مردم هستند؟ بحمداهلل رهبری انســانی متدین، وارسته، متقی 
و با صالبت اند و به این حرفها هم کاری ندارند. راه خودشــان 

را بــا صالبت و با قاطعیت می روند، بیش از ربع قرن 
این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ های خطرناک 
عبور داده اند. شــما به جای حمایت، بــه جای ترویج، به جای 
تشــویق مردم حرفهایی می زنید، حرفهای ناامیدکننده و تفرقه 

انگیز و بعد هم از این چه ثمره ای می خواهید بردارید!
رئیــس قــوه قضاییه با بیــان اینکه روزنامه هــای زنجیره ای 
شــان هم که آن طوری عمل می کننــد. مردم نیازهای واقعی 
دارند، گرفتاریهای واقعی دارند ، انتخابات هم شــور خودش را 
می خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس 
شــورای اســالمی را تجلی اراده مردم دانســت و اظهار کرد: 
بگذارید به نحو ســالم آنکه مردم خدوم می دانند، اوصاف را در 
او می بیننــد بعد از تأیید شــورای نگهبان به او رأی  دهند، حاال 
هــر کس که مردم اختیار کردند از صندوق ها بیرون می آید و او 
هم متکفل وظایف خودش می شود و این همه بازیگری و جبهه 
درست کردن و مصاحبه های کذایی و در یک فضایی که تنش 
زاســت اینها چه وجهی دارد؟ علی ایحال ما امیدواریم خداوند 
بــه همه ما توفیق بدهد وظایف خودمان را انجام بدهیم و بیدار 
هم باشــیم همه باید بیدار باشیم ، بفهمیم چه دارد می گذرد چه 

سخنانی دارد گفته می شود و لوازم حرفها چیست.
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پاسخ صریح قاضی القضات به رفسنجانی

یک بام  دو هوای کاخ سفید با موضوع برجام؛
معاون اول قوه قضائیه:

کسانیکه مردم را بی سواد و کالغ می خوانند منافقند
معــاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: منافقین  خودی ها را بی ســواد و 
کالغ  می خوانند و به ســر میزنشینی با شیطان بزرگ  افتخار می کنند.

حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی 
فرماندهان مراکز مقاومت بســیج سراسر کشور قوه قضاییه گفت: همه 
منافقین عصر ما و امروز ما و منافقین سال ۹4 کشور چه کسانی هستند؟ 
آیا منافقی که چه بسا از ده ها سال پیش توسط شیطان و شیطان صفتان در 
جامعه مومنین نفوذ کرده و به دستور شیطان یا اربابش یا هوای نفس برای 
فریب دیگران چهره باطنی خود را پوشانده و برای عدم افشای باطنش 
خوب حرف زده و ســعی کرده خوب استدالل کند می شود یکباره او را 
به مردم معرفی کرد و این موضوع مورد قبول مردم واقع می شود.از جمله 
خصوصیات منافق این است که هم با مومنین نشست و برخواست می کند 
و هم با دشمن آنان سر و سری دارد، در جلوت با مومنین همراه و هم کالم 
اســت و در خلوت با دشمنان اسالم و مسلمین و مومنین خواهد بود و 
خواسته آنها را دنبال می کند.وی افزود: منافق با جمالت دوپهلو و مبهم 
صحبت می کند و غیرشفاف است، این افراد سعی می کنند دشمن را خودی 
جلوه دهد. این فرد سعی می کند توان خودی را کوچک و کم نشان دهد، 
برای حل اختالفات به جای ارجاع به خدا و رسول و جانشین رسول و ولی 
فقیه آدرس غلط برای مراجعه به طاغوت و دشمن و مستکبر می دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: منافق سخن و فعل و انفعالش مورد خشنودی 
دشمن است و در واقع دشمن سخن خود را از زبان منافق بیان می کند، 
منافق در مقابل مومنین حالت تکبر و نخوت دارد و در مقابل مستکبرین 
و سرکشان طاغوت نرم و به اصطالح با زبان دیپلماسی سخن می گوید و 
لبخند می زند.محسنی اژه ای گفت: منافقین امروز نشست با ظالمین و سران 
ظلم و استکبار غرب را افتخار می دانند و قهرمانان و جان برکفان مردم خود 

را تحقیر می کنند، آنها را عقب مانده، افرادی کالغ و بی سواد می دانند.

تا می توانیم از مردم پول می گیریم؛
آخوندی: نرخ ها را در همه حوزه های حمل  ونقل آزاد می کنیم

وزیر راه و شهرســازی که پس از حمله ور شدن به سازمان حمایت به 
علت جلوگیری از افزایش قیمت بلیت قطار، این سازمان را مارکسیست 
خطاب کرده و خواستار انحالل آن شده بود، در جدیدترین برنامه رفاهی 
خود از برنامه ریزی برای آزادسازی نرخ ها در همه مدل های حمل و نقلی 
خبر داد!به گزارش فارس، آخوندی بیان کرد: برنامه ریزی کرده ایم در همه 
حوزه های حمل و نقل آزادســازی اجرا شود تا از سرکوب سرمایه گذاری 
و توسعه جلوگیری شده و منافع مصرف کننده از محل رقابت و افزایش 
انتخاب، تامین شود! آخوندی در چند روز پیش با انتقاد از سازمان حمایت، 
گفته بود: پیشنهاد می دهم چنین سازمان های سوسیالیستی و مارکسیستی 
قیمت گذاری نظیر ســازمان حمایت از مصرف کننده منحل شود و باید 
این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و 
سوسیالیستی جمع شود. این سازمان ها با تعالیم سوسیالیستی سنگ حمایت 
از مصرف کننده را به سینه می زنند، اینها مسلمان نیستند.باید از وزیر راه و 
شهرسازی که این چنین سنگ سرمایه داران را به سینه می زند و مدعی 
است با آزادسازی قیمت ها منافع مصرف کنندگاه تأمین می شود)!( پرسید 
با افزایش سرسام آور قیمت ها و دور شدن هر چه بیشتر کاالها و خدمات 
از دســترس طبقه متوسط و ضعیف، چگونه منافع مصرف کننده تأمین 
می شود؟!شــایان ذکر است عباس آخوندی از جمله وزرایی است که به 
نظام بازار آزاد اعتقاد دارد و از هر فرصتی برای حمله به طرح هایی که اقشار 
پایین دست از آن بهره می برند استفاده می کند. چندی پیش هم آخوندی 
پروژه مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، در حالی که در پی اجرای طرح 
فوق در سال های گذشته بسیاری از مردم کم درآمد صاحب خانه شدند ولی 

این طرح عظیم ملی در دوره وزارت او تقریبا کنار گذاشته شد.

تخلف سیف و نعمت زاده در رانت ۶۵۰ میلیون یورویی
دو عضو شــورای رقابت اعالم کردند: این شورا درجلسه دوشنبه خود 
پرونده موسوم به رانت 6۵۰ میلیون یورویی را بررسی و ایجاد انحصار، 
رانت، شــکل گیری بازار غیررقابتی و پرداخت به یک جریان خاص را 

تائید کرد.
نادر قاضی پور در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای رقابت درباره 
رانت پرونده 6۵۰ میلیون یورویی خبر داد و گفت: در این جلسه موضوع 
شکایت احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
علیه ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده 

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
این عضو شــورای رقابت و نماینده مجلس افزود: اعضای شورا به این 
نتیجه رسیدند که این رانت و اختصاص مبلغ 6۵۰ میلیون یورو، خارج 
از ضوابط و نوبت برای واردات کنجاله سویا به یک فرد پرداخت و این 
امر منجر به ایجاد انحصار و شکل گیری یک بازار غیررقابتی شده است. 
در اصل انحصار این پرونده به تائید اعضای شــورای رقابت رسید و در 

مجموع جلسه بسیار مثبت ارزیابی می شود.
همچنین محمدعلی مددی عضو دیگر شورای رقابت در گفتگو با مهر 
با اشاره به بررســی پرونده 6۵۰ میلیون یورویی در جلسه شورا عنوان 
کرد: شورا تائید کرد که اختصاص مبلغ مذکور برای واردات کنجاله سویا 
به یک فرد رانت بوده اســت، همچنین مطرح شد که اقدام به صورت 
انحصاری بوده و خالف قانون صورت گرفته و واگذاری به یک جریان 

مطرح است.
به گزارش مهر، شورای رقابت در دویست و سی و چهارمین جلسه خود 
در تاریخ 3۰ آذرماه جاری ادامه بررسی ها درباره موضوع موسوم به رانت 
و پرونده 6۵۰ میلیون یورویی را انجام داد. حدود یک سال پیش رئیس 
شــورای رقابت از ورود این شورا به پرونده رانت 6۵۰ میلیون یورویی 

خبر داده بود.
اوایل اردیبهشت ماه سال گذشــته اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت 
صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شــد و بر 
این اساس شورای رقابت به منظور بررسی انحصار وارد این موضوع شد.

براساس ادعاهای مطرح شده، براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با یک 
شرکت خصوصی، این شرکت توانست 6۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ 
میلیون دالر کاال را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد 

کشور کند.
همچنین رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش از این مطرح کرده بود 
که دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت 6۵۰ میلیون 
یورویی به رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت 

تذکر داده است.

 سایه روشن سیاست

برخی با »عالمه تراشی« شعور مردم را به بازی گرفته اند

طاغوت ، طاغوت است !!!

ایرانی را امید بده و بترســان!

بی حرمتی گستاخانه اردوغان در دیدار با جهانگیری
امام خمینی )ره( : ما االن دیدیم که رئیس جمهور آمریکا با این شاه سابق ظالم 
بدبخت همراهی می کرد و پشــتیبانی می کرد. پشــتیبانی از دژخیمی که تمام 
هســتی ما را به باد داد و ندیدیم که مدعیان جامعه حقوق بشر استنکار کنند بر 
رئیــس جمهور آمریکا، لکن حاال که این دژخیمان به دام ملّت افتاده اند و ملّت 
می خواهد از آنها انتقام بکشد فریاد وابشرای این ها بلند شده است . نمی توانم 
من جز این بدانم که این ها دست نشانده دژخیمان هستند. این ها دست نشانده 
ابرقدرتها هستند، نه این که این ها برای حقوق بشر فعالیت می کنند. من توقع 
این را داشتم که جامعه حقوق بشر اگر راست می گوید و طرفدار حقوق بشر است 
به ما اعتراض کند که این ها را چرا نگاه داشتید. این دژخیمان را باید همان روز 
اول کشته باشیم ، نه این که آنها را ما نگاه داشتیم )1( اسرائیل می آید جوالن 
را برای خودش قرار می دهد و ملحق می کند به سایر ملک های غصبی اش ، 
آنوقت این سازمان هایی که خود، ساخته خود نیستند و از ملّت ها نیستند، بلکه 
چند تا دولت بزرگ این ها را درســت کــرده اند و یک وقت می بینی که همه 
بساطی درست می کنند، یک صورتی درست می کنند، با هم چه می کنند و یک 
دسته زیادتری رای به آن طرف می دهند و بعد هم آمریکا می آید وتو می کند 
این از آن حکومت جنگل بدتر است حکومت جنگل باز جنگلی است ، حکومت 
جنگل حکومت قلدری است لکن این ها حکومت می کنند و بدتر از جنگل عمل 
می کنند و به خورد ملّت ها می خواهند بدهند که ســازمان حقوق بشر ما داریم 
، سازمان ملل متحد داریم همان معنایی که در جنگل باید حاصل بشود بدتر از 
آن را در آمریکا و شــوروی می کنند و بعد سازمان بین المللی هم می آید یک 
مانوری می دهد و یک بساطی درست میکند، رای هم یک عده ای برخالف می 
دهند، همه هم برخالف می دهند لکن همه هم می دانند که این رای برخالف 

، اثری ندارد وقتی همه این 
ها می دانند رای برخالف ، 
اثر ندارد برای این که آمریکا 
ایستاده و با یک نه تمام می 
نیست  لغوی  کار  این  شود، 
که این ها مــی کنند؟ کی 
را می خواهند بازی بدهند؟ 
اصل اساس این را خود این 
اند، اساس  ها درست کرده 
این سازمان ها ساخته خود 
این هاست اگر ساخته خود 
این ها نبود، به چه مناسبت 
باید یک کشوری یا چند تا 
کشــور قلدر حق وتو داشته 

باشــند؟ این را هم از اول خودشان درست کرده اند و این را هم درست کرده اند 
برای بازی دادن ملّت های کوچک ، مستضعفین جهان بدتر از این جنایت و بدتر 

از این وحشیگری در عالم نیست .)2(
پی نوشت ها:

)1(: صحیفــه نور، جلــد: ۵، ص : 236، پیام رادیو تلویزیونی پــس از رفراندوم ، تاریخ 
سخنرانی : ۵8/1/12

)2(: صحیفه نور، جلد: 16، ص : 22 و 21، در جمع اقشــار مختلف و فرماندهان ســپاه ، 
تاریخ سخنرانی : 60/11/4

معاون اول رئیس جمهور اســالمی ایران در حاشــیه 
کنفرانس سیاست بی طرفی همکاری بین المللی جهت 
صلح، امنیت و توسعه که در ترکمنستان برگزار شده با 

رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.
آنطور که خبرگزاری ترکیه ای گزارش داده، این دیدار 
در هتــل محل اقامت هیئت هــای ایرانی و ترکیه ای 

برگزار شده است.
این دیدار در زمانی برگزار شده که تنش ها میان تهران 

و آنکارا گذشته از اختالفات طرفین بر سر نحوه برخورد 
با داعش و موضوع سوریه، حاال بر سر اختالف ترکیه 
و روســیه و هشدار اردوغان به تهران درباره حمایت از 

مسکو بیشتر شده است.
در تصاویری که از این دیدار منتشر شده، متاسفانه چند 
بی حرمتی از ســوی اردوغــان در دیدار با معاون اول 
کشورمان از جمله نبود پرچم ایران در این دیدار، تفاوت 

صندلی ها، نحوه نشستن و حتی حالت چهره بودیم.

اینها دست نشانده ابرقدرتها هستند ...!؟
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4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

  از عکس العمل عاشــورائیان نسبت به صحبت های امام جمعه شهر ... بسیار 
متشــکریم البته تکراراین بی بصیرتی با واکنش امت حــزب ا... درصحنه همراه 

خواهد بود... 
  با ســالم و عرض احترام ، با تشــکر از مسئولین محترم دو هفته نامه مردمی 
عاشوراییان؛ با توجه به اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست در شهرستان و نقش 
صنایع در این امر و بی اهمیتی برخی مســئولین شهرســتان به اطالع می رساند 
کلیپی تاثیرگذار و دیدنی در این راســتا توسط یکی از هنرمندان شهرستان با نام 
صدای ســکوت تهیه شده و در سایت شــمس مبارکه و سایر سایتهای ویدئو در 
اینترنت قرار داده شــده است، خواهشمند است در صورت صالحدید آدرس آنرا در 
هفته نامه قرار دهید تا مخاطبینتان مالحظه کنند باشــد تا انشااله گامی باشد در 

حفظ حقوق مردم شهرستان. با تشکر 
  باســالم وادب احترام به بخشدار محترم شهرســتان مبارکه واعضای شورای 
بخش مرکزی که در مراســم فوت مادر اینجانب ابراز همدردی نمودند صمیمانه 

تقدیرو تشکر میکنم خانواده داغدار باقری 
  سالم خدا قوت اگه ممکنه توی روزنامتون مطالبی جالب و ناب که در اینترنت 
هم فراوان و زیاده در مورد حجاب و عفاف موجود هست راچاپ کنید تا مردم،پدر 

و مادرها،دختران و خواهران بخوانند که مشکل امروز جامعه ماست. 
  ســالم وعرض خستة نباشیدخواســتم بة ان گربة ملوس شیرنمابگم مواظب 
خودت باش کة دیگه نزدیک این جایگاه نشوی امروزپیشت کردفرداممکنه لهت 

کندلطفاچاپ کنید طالخونچه 
  باسالم چند روز پیش بچه کوچکم که 2سالش نمیشه یک عدد تخمه در بینی 
خود کرد که با مراجعه به بیمارســتان محمد رسول ا... )ص(  اول اوراژنس رفتیم 
پاســمون دادند برید درمانگاه پیش دکتر رفتیم پیش دکتر ایشون هم گفتند برید 
اورژانس وقتی اومدیم حتی یک چراغ قوه هم نداشــتند داخل بینی را ببینند من 
بــا نور چراغ موبایل انداختم داخل بینی و اینکه حتی دکتر به خودش زحمت نداد 
بیاید انجام بده که فکر کنم به یکی از خدمه ها گفت و ایشون هم یک نمی دونم 
قیچی بود یا پنس از داخل یه کیف ابزار بدون استریل برداشت که کارشا بکنه که 
زحمت کشیدند و دادند باال تر و گفتند کاری از دست ما برنمی یاد و برید الزهرا .

  واقعاً چقدر خنده داره ؟ اون منافقی که هشت سال پیش به رهبری اهانت می 
کرد و می گفت اگر رهبر بگه ماســت ســیاهه من باید قبول کنم ؟ و رئیس ستاد 
انتخاباتی کروبی ملعون بود ، حاال واسه اینکه شورای نگهبان صالحیتش را تایید 
کنه ، با گردشــی ۱8۰ درجه ای با یکی از سایتهای شهر مبارکه مصاحبه کرده و 
گفته » من واســه دفاع از نظام و والیت ثبت نام کردم .«  مگه این پست و مقام 

چیه که اینقدر آدم را دو رو و منافق می کنه ؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
جریان فتنه ۸۸ واقعا اگر تدابیر حضرت آقا و بسیجیان ما نبود 

مگر می شد کنترل کرد. یک فتنه ای بسیار سنگین بود.
من صراحتأ می گویم که در جلسه کمیسیون امنیت ملی، هم 
اصالح طلبان می آمدند و هم فتنه گران می آمدند و پیگیری 
می کردند. تعداد کشته ها ابتدا ۶۹ نفر اعالم کرده بودند و ما 
گفتیم لیست بدهید و این لیست هم اسم دارد و مشخصات را 
می شود پیدا کرد. لیستی داده بودند و در آن اسمی را نوشتند 
فامیلی اش چیه؟ مشخصات  علی؟  کدام  گفتیم  علی.  مثال 
دیگری ندادند. بعد از چند روز لیست دیگری دادند و ۷۲ نفر 
را اعالم کرده بودند و مثال و این کشته ها را به ۷۲ شهید کربال 

پیوند دهند و مظلوم نمایی کنند!
از فرمایشات مقام معظم رهبری که در ۲۹ خرداد در  بعد  ما 
نمازجمعه ایراد فرمودند. جلسه گذاشتیم با هیأت رییسه مجلس 
که با آنها صحبت کنیم. اولین نفر با محسن رضایی صحبت 

کردیم و دومین نفر میرحسین موسوی بود و سومین نفر آقای 
هاشمی و نفر آخر هم کروبی بود.

به آقای موسوی گفتیم حرف حساب شما چیه؟ مگر آقا نفرمودند 
باید از راه قانونی پیگیری کنید؟ چرا قانونی پیگیری نمی کنید؟ 

گفت من نه شورای نگهبان را قبول دارم و نه وزارت کشور را!
گفتم آقای موسوی مگر ما در کشور آدمایی را نداریم که نظام را 
قبول ندارند؟ ولی دارند زندگی می کنند و ما هم می دانیم ولی 
کاری ندارند و زندگی می کنند. شما قرار بود نفر دوم کشور شوید 
یعنی اگر وزارت کشور و شورای نگهبان شما را تأیید نمی کردند 
شما نمی توانستید کاندید شوید قبلش می آمدید می گفتید من 

نظام را قبول ندارم و کاندید هم نمی شدید.
به موسوی گفتم شما وقتی که در ۲۵ خرداد به خیابان رفته 
بودید خالف کردید چون مجوز نداشتید. گفت من رفتم آرام 
کنم. گفتم درست اما چرا بعدش به پایگاه بسیج حمله کردند؟ 
اگر بچه های بسیج در همان پایگاه خیابان آزادی مقاومت نمی 

مقاومت  این  و  کردند 
 ۷ گردید  باعث  آنها 
شهید هم بدهند و اگر 
بسیجیان ما ایستادگی 
اسلحه  و  کردند  نمی 
که  بسیج  پایگاه  های 
حدود ۳۰۰ قبضه بود، 
به  و  آمد  می  بیرون 
دست دوستان شما می 
افتاد و درگیری بین دو 

طرف روی می داد، چه اتفاقی می افتاد؟
ما در آن جلسه  ۵ نفر بودیم و حدود یکساعت و ۴۵ دقیقه با هم 
بخث کردیم و در نهایت موسوی گفت: اگر ۱۳ میلیونی که به 
من رأی دادند و بیایند بگویند تقلبی نشده باز هم می گویم تقلب 

شده و قانع نخواهم شد!

سردار محمدرضا نقدی در همایش واکاوری فتنه ۸۸ و تجلیل 
از آثار برگزیده اظهار داشت: در سال ۸۸ ملت ناگهان در یک 
زیادی  تعداد  کردند  و مشاهده  کرده  باز  حادثه سیاسی چشم 
از افرادی که سران قوا بودند و سال ها جزو مسئوالن کشور 
محسوب می شدند مردم را به مقابله با نظام از طریق حضور در 
خیابان ها دعوت می کنند. وی افزود: دهها شبکه ماهواره ای با 
پیچیده ترین روش های تبلیغی حرکت این افراد را تبلیغ کرده و 
در دنیا آن را حق جلوه می دادند. همچنین افرادی با بسته های 
چک پول به میدان آمده و به افرادی که برای آشوب به خیابان ها 

می آمدند پول می دادند.
افراد  از  برخی  کرد:  بیان  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
با ژیان آمده و مسئول شده اند اما هم اکنون در باالترین نقطه 
نیاوران، ساختمانی ۶ طبقه منزل مسکونی شان است، چنین 

فردی چگونه می تواند در حاکمیت اسالمی باشد.
سردار نقدی بیان کرد: این افراد صاحب حساب های داخلی و 

خارجی، مؤسسات مالی و شرکت های مختلف هستند از سوی 
دیگر برای خود حزب نیز درست کرده و از آزادی بیان صحبت 
می کنند. در حالی که به دنبال قدرت و ثروت برای خود هستند.

دینی خارج  موازین حکومت  از  که  افرادی  تصریح کرد:  وی 
شده و رفتار و زندگی آنها بویی از اسالم ندارد می گویند باید در 
حاکمیت باشیم و مدیریت ها در دست ما باشد. چون در کنار امام 
بوده ایم به همین دلیل هیچ کس نمی تواند ما را رد صالحیت 

کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این افراد مدعی 
هستند چون در ماجرای انقالب بوده اند باید مصونیت داشته 

باشند.
سردار نقدی با اشاره به ریشه دیگر فتنه که در خارج است گفت: 
انقالب اسالمی ایران در مقابل یک قدرت شیطانی قد علم کرد 
و او را از ایران، عراق و لبنان بیرون انداخت در چنین شرایطی 
آنها با ما می جنگند. آمریکا از روز نخستی که انقالب اسالمی 

از  گرفت،  شکل 
شکست  ایران 
است.  خورده 
انقالب  فریاد  امروز 
نیجریه  در  اسالمی 
می رسد  گوش  به 
آمریکا  که  حالی  در 
نسل  بر  می خواهد 
نیجریه تسلط داشته 

باشد.
وی بیان کرد: عناصر خارجی دریافته اند که برای ضربه زدن 
به انقالب باید به داخل کشور نفوذ کنند و فتنه گران ابزار آنها 
هستند. افرادی کار آنها ماله کشی بر جنایت های آمریکاست این 
در حالی است که آمریکا در بودجه سال ۲۰۱۶ برای براندازی 

نظام جمهوری اسالمی ایران اعتبار اختصاص داده است.

مشاور عالی فرمانده نیروی سپاه قدس با بیان این که نقش ایران 
در سوریه یک نقش حمایتی است گفت: داعش یک جریان 
اعتقادی و فکری است و جنگ با آن ها یک جنگ سخت است.

سالروز  گرامیداشت  آیین  در  جمعه  روز  مسجدی  ایرج  سردار 
اهل  حرم  خوزستانی  مدافعان  از  یکی  تقوی  شهید  شهادت 
بیت )ع( ضمن قدردانی از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران 
برگزاری این آیین بزرگداشت با بیان این که مردم شاید اخبار و 
اطالعات را از طریق رسانه های تصویری و خبرگزاری ها دنبال 
کنند اما آنچه را که ما می بینیم تنها یک گزارش نیست بلکه یک 
واقعیت است گفت: پس از این که گروههای تکفیری در منطقه 
پدید آمدند با فتوای مرجعیت نجف و کمک های ایران در قالب 

سپاه قدس مبارزات علیه این گروه های جنایتکار آغاز شد.
مشاور عالی فرمانده نیروی سپاه قدس ادامه داد:سپاه قدس 
مامورت پشتیبانی از مسلمان ها، سازماندهی و مستشاری از 

مسلمانان در برابر تکفیر را عهده دار است.
با  مقابله  برای  عراقی  بسیجی  جوانان  پرشور  حضور  به  وی 
این کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در  تروریست در 
کشور عراق موج عظیمی از انسان های مجاهد و دوستدار اهل 
بیت )ع( به طرف پادگان ها و ارتش هجوم آورده و آمادگی خود را 

برای مقابله با گروه تروریستی داعش اعالم کردند.
مسجدی بیان کرد: در زمان حاضر نیروهای مجاهدی تحت 
تمام  رغم  به  که  گرفته  شکل  درعراق  الشعبی  حشد  عنوان 
مشکالت حزبی داخلی که در این کشور وجود دارد تنها یک وجه 
اشتراک و آن هم جهاد علیه داعش و القاعده را دنبال می کنند. 
وی ادامه داد: در کنار این گروه مجاهد نیروهای سپاه قدس نیز 
حضور یافته و عرصه را بیش از گذشته بر این گروه تکفیری تنگ 
کرده اند در حالی که این گروه تروریستی تا نزدیک کربال، نجف 

و کاظمین هم آمده بودند.

وی گفت: این گروه تروریستی حتی تا نزدیکی های مرزهای 
ایران پیشروی کردند اما با اولین اقدام جلوی پیشری آن ها با 
کمک نیروهای عراق گرفته شد و عملیات عقب راندن آن ها 

آغاز شد.
مشاور عالی فرمانده نیروی سپاه قدس گفت: با عملیات های 
دشمن  قدس  سپاه  نیروهای  و  عراق  مجاهد  نیروهای  پیاپی 
امنیت  و  راندند  تا پشت رودخانه های دجله عقب  را  تکفیری 
خوبی بر بغداد حاکم شد و بخش های اشغالی را بازپس گرفتند.

وی به اهداف شوم این گروه های تکفیری برای ایجاد رعب و 
وحشت در منطقه اشاره کرد و گفت: این دشمنان بغداد و دمشق 
قصد اشغال بغداد و دمشق را دارند تا پس از سقوط آن بتوانند به 
کشور ما نیز آسیب وارد آوردند و این راهبرد اولیه داعش بود که 
مکتوب شده بود اما عملیات های موفقیت آمیز باعث شد آن 

ها عقب بروند. 
مسجدی بیان کرد: در پی این عملیات ها تمام مناطق شیعیان 
کرد عراق که تصرف شده بود همه بازپس گیری شد و تنها استان 

های موصل و االنبار در اشغال گروه های تکفیری است.
عراق  سنت  اهل  مردم  از  استان  دو  این  ساکنان  افزود:  وی 
هستند و آن ها اعالم کردند که این مناطق را خودمان آزاد می 
کنیم و مجاهدان عراق در این منطقه وارد نشوند چرا که ورود 

نیروهای عراق ممکن است باعث جنگ داخلی شود.
مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که این جنگ 
نمی  را  سنی  و  شیعه  دشمنان  و  است  مسلمانان  همه  علیه 
شناسند گفت: موصول و االنبار در اختیار گروه های تکفیری 
به اهل  باید  اما دولت عراق و مجاهدان بسیجی عراق  است 
سنت فرصت مشخصی دهند که در صورت نداشتن توانایی برای 

مقابله با داعش مجاهدان به کمک اهل سنت بروند.
مجاهدان  این  کنار  در  نیزهمواره  پاسداران  سپاه  افزود:  وی 

هر  و  ایستاد  خواهد 
بیرون  برای  کس 
گروه  این  راندن 
های تکفیری سالح 
بگیرد  دست  در 
پشتیبان آن هستیم.

مسجدی با تاکید بر 
نباید داعش  این که 
موصول  استان  در 
ریشه  این  از  بیشتر 

پیدا کند گفت: نباید اجازه داد جوانان این منطقه جذب داعش 
شوند چرا که این دشمنان افکار جوانان را نسبت به اعتقادات 

اسالمی بد بین می کنند.
 وی با بیان این که در کشور عراق هیچ مشکلی در زمینه نیروی 
تعداد  و  عناصر  قدس  سپاه  اگرچه  گفت:  ندارد  وجود  انسانی 
و مجاهدان  جوانان  اما  کرد  اسالم  تقدیم  را  محدودی شهید 
زیادی از این کشور به شهادت رسیدند و به صورت مستمر در 

کربال و نجف شاهد تشییع پیکر این شهدای هستیم . 
امنیت  برقراری  به  قدس  سپاه  نیروی  فرمانده  عالی  مشاور   
در شهرهای زیارتی اشاره کرد و گفت: با تدابیر استراتژیک و 
عملیات هایی که انجام شد امنیت بر شهرهای زیارتی حاکم شده 
و داعش از مرزهای ایران دور شده است و در این خصوص هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
 وی به مقاومت های مجاهدان در کشور سوریه نیز اشاره کرد 
و گفت: با ورود روسیه در میدان و تشکیل ستاد هماهنگی بین 
شد  دگرگون  و  متحول  جنگ  شرایط  روسیه  و  سوریه  ایران، 
چرا که روسها از قدرت هوایی خوبی برخوردار بوده و حمالت 

سنگینی را تدارک دیدند.

شب عملیات رمضان پشت میدان مین،رزمنده ها زمین گیر میشوند. از 150 نفر داوطلب،20 نفر انتخاب می شوند و با گذشنت از میدان مین راه برای عبور بقیه باز می شود.

ناگفته های سردار کوثری از فتنه ۸۸

برخی با ژیان آمده و هم اکنون در نیاوران ساکن هستند !

سختی جنگ باداعش از زبان یک سپاه قدسی

عکسی تکان دهنده که پس از ۳۰ سال مجوز انتشار گرفت

  شهیدی که جان رهبر معظم انقالب را نجات داد 
پروین مرادی همســر شهید تقوی فر از مستشاران نظامی ایران در شهر سامرای 
عراق در گفتگو با تســنیم، به ذکر یکی از خاطراتی که برای خود او خیلی شیرین 
بوده است، پرداخت و گفت: این اواخر، حاج حمید خیلی کتاب های عرفانی مطالعه 
می کرد. یکی از همان روزهای آخر همسرم نشسته بود و کتاب می خواند که من 

تلویزیون را روشن کرده و کنارش نشستم.
همســر شــهید تقوی فر اظهار داشت: 
تلویزیون، صحبت هــای حضرت آقا را 
پخش می کرد که ایشــان در حال ذکر 
خاطــره ای بودند. آقا فرمودنــد در زمان 
جنگ در یک مهلکه ای گیر افتاده بودیم 
که بعد از مدتی یک بنده خدایی آمد و ما 

را نجات داد.
مرادی افزود: همان طور که حاج حمید در حال کتاب خواندن بود، گفت که آن بنده 

خدا، من بودم. اما عادت نداشت بیشتر از این در مورد اقداماتش توضیح دهد.
سردار شهید حمید تقوی از مستشاران نظامی ایران در شهر سامرای عراق بود که 
سال گذشته به دســت تک تیراندازان داعشی به شهادت رسید. بنابر اطالعیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، سردار تقوی در حین انجام مأموریت مستشاری به ارتش 
و بسیج مردمی عراق برای مقابله با تروریست های تکفیری و داعش در شهر سامرا 
و در جوار مرقد مطهر امام عســکری)ع( به شــهادت رسیده است. شهید تقوی از 
فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که پدر و برادر گران قدر وی نیز 

در دوران جنگ تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمده بودند.

  عملیاتی در سوریه که فرمانده اش حضرت زهرا)س( بود 
فرمانده  گرجــی زاده  علی اصغر  ســردار 
حفاظت سپاه  با اشــاره به خاطره ای از 
شهید سید مصطفی موسوی از شهدای 
مدافع حرم ، گفت: روز قبل از شــهادتش 
به اتفاق جمعی از دوســتان پاســدارش 
منطقــه ای را گرفته بودند و دو شــهید 
هم داده بودند. دوســتان سپاه انصار که 
همراهش بودنــد گفتند بعد از عملیات و 
گرفتن روســتا خوابید و روز بعد با چهره 

بشاش گفت دیشب مادرم حضرت زهرا)س( را در خواب دیدم که گفت شب گذشته 
کــه عملیات کردید همه لحظه، لحظه آن را خودم دیدم. اما عملیات فردا را خودم 
فرماندهی میکنم.که عملیات انجام شد و منطقه مهمی را هم در سوریه آزاد کردند.

  راه پدرم را ادامه می دهم 
سرهنگ پاسدار شهید محسن فرامرزی 
سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران 
آیت اهلل امامی کاشــانی که برای دفاع از 
حرم حضرت زینب)س( به سوریه هجرت 
کرده بود توسط تروریست های تکفیری 

به شهادت رسید.
این جمالت زیبا از زبان محمدرضای ده، 

دوازده ساله شنیدنی بود:
پدرم قبل از آخرین سفرش روحیه بسیار 

خوبی داشت او سر ســفره شام از من پرسید: ناراحت نیستی از رفتنم؟ من هم به 
صورت معجزه آسایی گفتم: نه ناراحت نیستم.

انگار یک جورهایی به من، برادر و مادرم الهام شــده بود که بابا در این سفر شهید 
می شــود. البته به نظرم اگر به صورت عادی می مرد در حقش بی انصافی می شد 
چون بابای من واقعا مرد بزرگی بود و باید به شهادت می رسید. من هم راه پدرم را 

حتما ادامه می دهم.

  مرد یعنی این..!
خاطره شهید ســمیر قنطار  : در جلسه 
دادگاهم، داشتند حکمی را که برایم صادر 
کرده بودنــد می خواندند. گفتند: به ۵82 

سال و 6 ماه زندان محکوم شده ای !
رو به قاضی اسرائیلی گفتم: ۵82 سالش 
را فهمیدیم ! اما این شــش ماهش دیگر 
چیست و از کجا آورده اید؟ من را از جلسه 

دادگاه اخراج کردند.
نیم ساعت بعد مرا خواستند! دوباره حکم 

را خواندند: ۵82 سال و 6 ماه زندان ! گفتم: خب توضیح بدهید چرا 6 ماه ؟ از کجا 
این 6 ماه را آورده اید؟!

گفتند: وقتی که آمده بودی اینجا عملیات انجام بدهی، ورود غیر مجاز به سرزمین های 
اسرائیل را مرتکب شده ای ! این 6 ماه بابت آن جرم است !

به تمســخر گفتم: حتما دفعه ی بعد که خواستم در سرزمین های اشغالی عملیاتی 
انجام بدهم، قبلش می آیم و مجوز ورود می گیرم ! باز هم از جلسه بیرونم انداختند.

ســاعتی بعد دوباره مرا به جلسه آوردند، مجددا حکم را برایم خواندند: ۵82 سال و 
6 ماه ! به آنها گفتم: یعنی اســرائیل تا ۵82 سال دیگر باقی خواهد ماند که چنین 
حکمی صادر کردید؟! این بار مرا از جلسه بیرون انداختند و دیگر به جلسه راه ندادند... 

  به چه کسی رای دهیم ... ؟
Á  حضرت امام خمینى ) ره ( : کاندیداهایی که طرفدار اسالم آمریکایی

اند طرد شوند...
در هر حال، مردم با بصیرت و درایت و تحقیْق کاندیداها را شناســایی کرده، و به  
ســوابق و روحیات و خصوصیات دینی- سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند. 
مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسالم و وفادار 
به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را چشیده 
باشند، و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمین، اسالم مستضعفین، اسالم 
رنجدیدگان تاریخ، اســالم عارفان مبارزه جو، اسالم پاک طینتان عارف، و در یک 
کلمه، مدافع اسالم ناب محمدی- صلی اهللَّ علیه و آله وسلم- باشند. و افرادی را 
که طرفدار اســالم سرمایه داری، اسالم مستکبرین، اسالم مرفهین بی درد، اسالم 
منافقین، اسالم راحت طلبان ، اسالم فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسالم امریکایی 
هســتند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند. و از آنجا که مجلس خانه همه مردم 
و امید مستضعفین است، در شرایط کنونی نباید کسی انتظار داشته باشد که حتمًا 
نمایندگان باید از گروه و صنف خاصی باشــند. باید توجه داشت که هنوز خیلی از 
مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین کسانی که 
در تفکر خود خدمت به اسالم و محرومان را اصل قرار داده اند، با دیگران کار مشکلی 
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Á ...حضرت امام خامنه ای : بهترین ها را انتخاب کنید

امــام خامنه ای )مدظله( در رابطه با صالحیت 
نمایندگان معتقدند: آن کســانی که به وسیله 
شورای نگهبان صالحیت آنها اعالم می شود، 
معنایش این است که این از حداقل صالحیت 
مورد نیاز برخوردار است. در بین این کسانی که 
اعالم می شوند، افرادی هستند با صالحیت های 
باالتر، افرادی هســتند در سطح پایین تر. هنر 
ملت ایران و مردم شهرها و حوزه های انتخابیه 
این اســت که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند 

اصلح را، بهترین را انتخاب کنند. 
ایشان معتقدند از بین کاندیداهای نمایندگی بایدکسانی انتخاب شوند که : ” بهترین 
از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخالص و امانت، بهترین از لحاظ دینداری و آمادگی 
برای حضور در میدان های انقالب؛ دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهای 
مردم را انتخاب کنند. اینها فرصت هایی است که بایستی مردم عزیز ما در همه جای 
کشور هوشیارانه ، با بصیرِت تمام تالش کنند، پیدا کنند و با رأی خود مسجل کنند 

و مجلس را  ـ آن مجلسی را که مورد نیاز جامعة کنونی ماست  ـ تشکیل بدهند.” 

  امام خامنه ای در کالم بزرگان
Á ... آقای خامنه ای بال واسطه پسر امام حسین است

سید احمد خمینی ) ره ( : وقتی که امام فرمودند خوشحالم از اینکه می بینم فردی از 
سالله پاک پیامبران و از فرزندان امام حسین )ع( بر مسند حکومت نشست. من به 
بزرگواری مراجعه کردم و گفتم اینکه امام گفت یعنی چه ؟ گفت همان که امام تمام 
قد جلوی آقای خامنه ای بلند می شود. دلیل اصلی اش است. گفتم بازهم نمی دانم 
گفت مشکل خودت است. امام با هیچکس شوخی ندارد، امام )ره( به خاطره سید 
بودن آقای خامنه ای نمی گوید . آقای خامنه ای سی و چهارمین فرزند امام حسین 
)ع( است. شجره نامه دارد. بروید ببینید. آقای خامنه ای بال واسطه بدون هیچ چیزی 
پسر امام حسین است. این را بازهم جرات نمی کردیم بعضی جاها بگویئم . تا اینکه 
آقای خامنه ای در آستان مرکز رفتند تفرش. در تفرش وقتیکه به زیارت آن زیارتگاه 
مشهور و معروف رفتند و زیارت کردند فرمودند این )امامزاده( پدر چهارم من است. 
اصالت ما در ایران از ایشــان است. بچه ها دیدند آن امامزاده سی امین فرزند امام 

حسین )ع( که آقا سی و چهارمین می شود.

  انتقام ترور شهید قنطار قطعی است
سید حسن نصراله  با بیان اینکه »پاسخ ترور قنطار بی تردید در راه است«،  افزود: به 
منطقه مرزی، از شهرک »ناقوره« تا آخرین موضع اسرائیلی ها در بلندی های اشغالی 
جوالن بنگرید. سربازان دشمن کجا هستند؟ آیا مانند موش های صحرایی مخفی 

شده در سوراخ هایشان، نیستند؟.
وی با بیان اینکه اسرائیلی ها همان گونه که امروزه نگران هستند، باید در داخل و 
خارج )رژیمشان( نگران باشند، اظهار داشت: سر و صداها )وجنگ روانی( هیچ فایده 
نخواهد داشت. اگر کسی در محاسباتش اشتباه کرده، آن طرف اسرائیل است نه ما.

وی با اشاره به درخواست های بین المللی به منظور منصرف کردن حزب اهلل از انتقام 
ترور قنطار، گفت: ما از تهدیدات و پیامدهای انتقام قنطار هیچ هراسی نداریم و نه 
می توانیم و نه امــکان دارد که با ریختن خون مجاهدان و برادرانمان در هر نقطه 

جهان مسامحه کنیم.

  فرازی ازوصیت نامه
   شهید احمد رضا نظری

و وصیت مهم من به شما این است که نگذارید، بعضی 
بخواهنــد مقام رهبری را تضعیف کننــد و اگر چنین 
بخواهند بکنند و شــما هیچ اقدامی نکنید خدا عذابتان 
میکند  و این توصیه را به دیگر برادران هم میکنم که 

بروند طلبه شوند .

جرعه ای از نور


