
 علــت افزایــش عصبانیــت و شــرارت 
ــکا ــت آمری دول

علــت ایــن رفتارهــای خصمانــه ی آمریــکا 
برجــام  آمریکایی هــا  اســت؛  روشــن 
را فراتــر از یــک "توافــق"، به عنــوان 
ــران  ــل" ای ــار کام ــرای "مه "پروســه ای" ب
بودنــد  امیــدوار  آنهــا  می دانســتند. 
ــرای مهــار  برجــام هســته ای، پلــه ی اول ب
ایــران قدرتمنــد باشــد و بــه تبــع آن، 
تضعیــف ســایر مؤلفه هــای قــدرت آن، در 
برجام هــای بعــدی دنبال شــود؛ نقشــه ای 
ــا تیزبینــی آن  که رهبــر انقاب اســامی ب
را رصــد کردنــد و چنــد روز پــس از امضای 
برجــام در خطبه هــای عیــد ســعید فطــر 
فرمودنــد: »سیاســت مــا در مقابــل دولــت 
مســتکبر آمریــکا هیــچ تغییــری نخواهــد 
کــرد. همان طــور کــه بارهــا تکــرار 
ــورد مســائل  ــکا در م ــا آمری ــا ب ــم، م کردی
گوناگــون جهانــی و منطقــه ای مذاکــره ای 

نداریــم.« 94/4/27
البتــه آمریکایی هــا اثــر ایــن ســخنان 
صریــح را در عمــل نیــز دیدنــد و نقشــه ی 
"خاورمیانــه ی بــزرگ" و "خاورمیانــه ی 

به علــت  منطقــه،  در  آنهــا  جدیــد" 
ایســتادگی و الهام بخشــی جمهــوری 
ــورد.  ــت خ ــًا شکس ــران کام ــامی ای اس
بــرای همیــن »آن عکس العملــی کــه 
ــانه ی  ــد، نش ــان می دهن ــد نش ــا دارن آنه
ضعــف اســت، نشــانه ی عقب ماندگــی 
عصبانّیــت  نشــانه ی  و  اســت،  آنهــا 
ــت.  ــا اس ــت خوردگی آنه ــی از شکس ناش
بینی شــان بــه خــاک مالیــده شــده« 

اســت. 96/6/30

 چنـد اقـدام الزم در مقابل خیمه شـب بازی 
جدید ایـاالت متحده

بــا ایــن حــال، رفتارهــای خصمانــه ی 
ــب بازی  ــا خیمه ش ــه دارد و ب ــکا ادام آمری
ــتیم،  ــتانه ی آن هس ــه در آس ــدی ک جدی
ــدی  خواهــد شــد.  ــاز جدی ــاالً وارد ف احتم
امــا در مقابــل ایــن دشــمنی ها، نــوع 
واکنــش، مواضــع و اقدامــات متقابــل 
مســئوالن جمهــوری اســامی، تأثیــر 
و  محاســبات  در  تعیین کننــده ای 
رفتارهــای دولــت آمریــکا خواهــد داشــت. 
ــه  ــانی ک ــوان کس ــام به عن ــئوالن نظ مس

ــا و  ــا بدعهدی ه ــه ب ــدم مقابل ــط مق در خ
تجــاوز بــه حقــوق ملــت هســتند و در واقع 
ــخن اند« 96/5/12  ــن س ــان اول ای »مخاطب
ــا مواضــع و اقدامــات خــود بایــد در چنــد  ب
ســطح، نشــانه ها و عائــم واضحــی را 

ــد: ــال کنن ــل ارس ــرف مقاب ــرای ط ب

1- موضع گیــری مقتدرانــه و مدبرانــه: 
آمریکایی هــا بایــد بــا همــه ی وجــود 
احســاس کننــد کــه مســئوالن ایــران 
در واکنــش و اقــدام متقابــل در جایــی 
کــه پــای منافــع و حقــوق ملــت در میــان 
باشــد، محکــم ایســتاده اند و به طــور 
هماهنــگ،  و  محاسبه شــده  جــدی، 
هزینه هــای بدعهــدی آمریــکا را بــه او 
ــا در  ــر م ــه »اگ ــد، چراک ــم می کنن تفهی
مقابــل دشــمنی دشــمنانمان بــا شــجاعت 
و بــا اقتــدار نایســتیم، مــا را خواهند خــورد، 
ــا مســئول کشــوریم،  ــد... م ــد بلعی خواهن
مســئول ملّتیــم، مســئول تاریخیــم؛ نباید 

اجــازه بدهیــم.« 94/12/20
ــخنان  ــی س ــراز برخ ــرایط، اب ــن ش در ای
ــه هــر  ــدن در برجــام ب ــر باقی مان ــی ب مبن
قیمتــی ولــو بــا نقــض آن از جانــب آمریکا، 
ــمن  ــتر دش ــت بیش ــب وقاح ــا موج صرف
ــا  ــل ب ــرف مقاب ــی ط ــد: »وقت ــد ش خواه
یــک  و  وقاحــت می آیــد می ایســتد 
ــن  ــه در ای ــا هرچ ــد، م ــزی را می گوی چی
ــر ضعــف  ــم، حمــل ب ــاه بیایی ــه کوت زمین
خواهــد شــد؛ حمــل بــر ایــن خواهــد شــد 
ــاس  ــم؛ احس ــم، ناگزیری ــا ناچاری ــه م ک
ناچــاری در مــا، دشــمن را تشــجیع 

ــر فشــارهای ناحــّق  ــه اینکــه ب ــد ب می کن
خــودش بیفزایــد.« 96/3/22

ــمن  ــادی: دش ــژه ی اقتص ــات وی 2- اقدام
ــه کشــور معطــل  ــد ک ــه ببین ــد به عین بای
و وابســته ی تصمیمــات او در برجــام و 
غیربرجــام نیســت؛ یکــی از مهم تریــن 
ایــن  دادن  نشــان  بــرای  عرصه هــا 
ــدی، عرصــه ی اقتصــاد و معیشــت  توانمن
مــردم اســت؛ کار جهــادی و اقــدام ویــژه در 
اقتصــاد، بایــد نشــان بدهــد کــه مســئوالن 
ــد  ــم و لبخن ــل اخ ــور را معط ــران کش ای
اقتصــاد  »در  نگذاشــته اند.  دیگــران 
ــار  ــورد انتظ ــه م ــزی ک ــی آن چی مقاومت
اســت، یــک کار جهشــی اســت... بــه 
کارهــای روزمــرَّه ِی معمولــی دســتگاه های 

اقتصــادی قانــع نشــوید.« 95/6/3
3- حفــظ وحــدت ملــی و پرهیــز از ایجــاد 
شــکاف در جامعــه: یکــی از مهم تریــن 
عواملی کــه تأثیــر واضحــی در فروکاســتن 
ــاد در  ــود اتح ــکا دارد، وج ــرارت آمری از ش
ــردم  ــم از م ــه اع ــف جامع ــطوح مختل س
ــاش  ــه ت ــر هم ــت. »اگ ــئوالن اس و مس
کردیــم، مــی توانیــم بِایســتیم، می توانیــم 
ــمنمان  ــم دش ــم، می توانی ــتقامت کنی اس
ــم  ــا ه ــه ب ــر هم ــم؛ اگ ــو دربیاوری ــه زان را ب
باشــیم.« 96/3/22 در مقابــل، بیــان برخــی 
ســخنان اختاف آفریــن کــه موجــب بــروز 
شــکاف های اجتماعــی یــا دمیــدن در آنهــا 
ــرای  ــی ب ــچ نفع ــا هی ــه تنه ــود، ن می ش
ــدارد بلکــه تنهــا دشــمن  کشــور و ملــت ن
را بــه کارگــر افتــادن شــیطنت هایش 

ــرد.   ــد ک ــر خواه امیدوارت
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

 اگر شــما می بیند امروز کشــور دارای ثبات سیاســی اســت دارای تحرک به ســمت جلو دارای 
برجستگی هایی و پیشرفت هایی در عرصه های مختلف است. این به برکت چیست به برکت امنیتی 
اســت که به وجود آمده اســت این امنیت را چه کســانی به وجود آوردند، همین ها امنیت را بوجود 
آوردند.91/7/24 شهید اخیر عزیز این منطقه، شهید رجبعلی محمدزاده، اجر مجاهدتهای دوران دفاع 
مقدس را، ایستادگی های در آن عرصه های دشوار را، در سال های بعد، از خدای متعال دریافت کرد و 

خداوند متعال پرونده ی او را کامل کرد.  91/7/22

شهید وحدت و خدمت

این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح 

سردار شهید رجبعلی محمدزاده

مؤمن، چون مورد لطف خدا قرار گرفته و خدا به او عّزت داده، حق ندارد خودش را 
ذلیل کند. یک نوع ذلیل کردن مؤمن این اســت که خودش را در چشم ها پست 
کند؛ با اظهار حاجت، با تملّق، با مدح بی جا، با تحّمل پســتی و اهانتی که به او می شود، با 
دست زدن به کارهایی که انسان را پست می کند؛ مستی، فسق، فساد، فحشاء؛ اینها انسان را 
ذلیل می کند.در روایتی امام صادق )( فرمودند: خدای متعال »َفوََّض إلَی الُمؤِمِن أُموَرُه 
ُکلَّها«؛ همه چیز مؤمن را دست خودش داد؛ اداره و اختیار زندگی خودش را به خود او سپرد، 
»َو لَم یَُفوِّض اِلَیه أن یَکوَن َذلیًا«؛)1( اما به او اجازه و اختیار نداد که ذلیل باشــد... مؤمن به 
هیچ کیفیتی نباید ذلّت را قبول کند. شما می بینید امام حســین )( فرمود: ما ذلت را 
لُِّة اََبی اللُه ذلِــک«؛)2( خدا اِبا دارد که ما ذلّت را بپذیریم. مؤمن  نمی پذیریم؛ »َهیهاَت ِمنَّا الذِّ

حق ندارد ذلِت تسلیم در مقابل کفار را بپذیرد و فشار و تحمیل کّفار را قبول کند. 62/6/10
1(الکافي، ج 5، ص63.       |        2(اثبات الوصیة، ص166

حدیث شرح

آموزشی احکام

زن مسـلمان باالتـر از این حرف هاسـت که اسـیر زر و زیـور و طاجات و ایـن چیزها 
بشـود. نمی خواهیـم بگوییـم اینهـا حـرام اسـت؛ می خواهیـم بگوییـم کـه شـأن 
زن مسـلمان باالتـر از ایـن اسـت کـه در دورانی کـه بسـیاری از مـردم جامعـه ی ما 
در وضعـی زندگـی می کننـد کـه محتـاج کمـک هسـتند، کسـانی بروند هـی پول 
بدهنـد، طـا بخرنـد، زینـت بخرنـد وسـایل رنگارنـگ زندگـی بخرنـد و در انـواع و 
اقسـام روش هـا و منش های زندگـی اسـراف کنند. ایـن الگوی زن مسـلمان اسـت. 
 ایـن یکـی از آن میدان هایـی اسـت کـه مـا در مقابـل دنیـای اسـتکباری مّدعـی

 هستیم.  71/9/25

ما افتخار می کنیم که شــیعه ی علوی هســتیم و افتخار می کنیم کــه امام بزرگوار 
ما پرچم والیت را ســر دست گرفت و وســیله ای شد تا دنیای اســام اعم از شیعه و 
غیرشیعه به اسامیت خود افتخار کنند،  اما نباید با رفتار و گفتار نابخردانه، شمشیر 
اختاف افکنی دشمن را تیز کرد. این محیط باید همچنان طاهر و عفیفانه باشد و نباید 
برخی بی قیدی ها و بی مباالتی ها به دنیای هنر اســامی و مذهبی نیز نفوذ و رسوخ 
کند. نوحه های آگاهی بخش و بیدارگری که در دوران شور و هیجان انقاب اسامی 
در سراسر کشور سروده و خوانده می شد، تأثیر شــگرفی در پیروزی انقاب اسامی 

داشت. 93/1/31 

زن مسلمان باالتر از این حرف هاست
این مراسم ها باید همچنان

 طاهر و عفیفانه باشد
در عدالت، هم عقانیت بایستی مورد توجه باشد، هم معنویت. اگر معنویت با عدالت همراه 
نباشد، عدالت می شود یک شعار توخالی. خیلی ها حرف عدالت را میزنند، اما چون معنویت 
و آن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه      ی سیاسی و شکلی پیدا میکند. دوم، عقانیت. اگر 
عقانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود؛ اگر درست 
در باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه      های تند و افراطی 
توی این کشور به عنوان عدالت کرده      اند، که ضدعدالت شده. اتفاقاً حاال همان تندی های 
آن حضرات موجب شده که خود آنها صد و هشتاد درجه گرایش هایشان عوض بشود! جور 

دیگری حرف بزنند، فکر کنند، جور دیگری عمل بکنند.   88/6/16

گاهی اوقات عدالت 
به ضد خودش تبدیل می شود

مطالبه
رهبری

در اولین روز بهــار 92 رهبر انقاب برای بــار دوم، اظهارنظر مهمی درباره ی 
تحریم های هدفمند آمریکا کردند. »بله، تحریمها اثر گذاشــت، منتها نه آن 
اثری را که دشمن می خواست... این یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار 
این اشکال است که وابسته ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ 
دولت های ما در برنامه های اساسِی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل 
به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده 
کردیم، بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم. آقایاِن به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند 
انکار زدند که مگر می شود!؟ بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی 
کرد. وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشــور به یک نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، 
دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا می کنند.« 92/1/1 »از نظر دشمن، اقتصاد 
کشور یک نقطه ی ضعفی است که ]او[ میتواند با تکیه ی بر آن نقطه ی ضعف، مقاصد 
سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسامی اِعمال بکند؛ باید روی 
اقتصاد ]کار کرد[. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون می جوشــد و 
احتیاج ما را به دیگران کم می کند و اســتحکام کشــور را در مقابل تکانه های خارجی 
افزایش می دهد.« 08/26/ 95 واقعیت این اســت که »سیاست نفت و باال پایین شدن 
نفت، دست دیگران است؛ نفت مال ما است اّما اختیارش دست دیگران است.« 95/10/19 
به همین دلیل »باید اقتصاد را از نفت خاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، 
ظرفیت ها و نیروی انسانی کشور تحقق پذیر است، همان گونه که برخی کشورهای بدون 

نفت، این کار را کرده اند.« 96/6/4
   امنیت و عزت درگرو اقتصاد مستحکم

اقتصاد منهای نفت ســه ویژگی دارد: اول اینکه بر »روی قیمــت نفت اثرگذار«، »پول 
ملّی اش ارزشــمند« و در آن »قدرت خرید مردم باال«است. که اگر چنین اقتصاد قوِی 
این جوری به وجود نیاید، »نه به یک عّزت مســتمّری خواهیم رسید، نه به یک امنّیت 
مستمّری خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم. اهّمّیت اقتصاد این است. و البّته 
بدون اتّحاد ملّی هم به دست نمی آید؛ بدون پیوند عمومی ملّت با نظام هم این خواسته ها 
به دست نمی آید؛ بدون فرهنگ انقابی هم به دســت نمی آید؛ بدون مسئوالن شجاع 
و فّعال و پُرکار هم این خواسته ها تأمین نخواهد شــد... نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، 
همراه با مدیریّت قوی است؛ نیازمان این است: یک اقتصاد قوی و مطمئن و مّتکی به خود 
که دستمان به سمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، 

بتوانیم اقدام کنیم.« 96/1/1
اگر همانطور که رهبرانقاب گفته اند، هدف میان مدت دشمن، »مسئله ی اقتصاد کشور 
است« و »اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید 
در کشور پایین بماند، بیکاری باید به عنوان یک با در کشور عمومّیت پیدا کند« که مردم 
»از جمهوری اسامی و از نظام اسامی به خاطر مشکات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند« 
96/2/20، آنگاه ضرورت پرداخت مســتمر به این بخش، و ترمیم نواقص و معایب موجود 
اهمیت می یابد. بی شک تا زمانی که به اقتصاد منهای نفت - به عنوان یکی از ابزارهای قدرت 
کشور- نرسیم »دشمنی دشمن ادامه هم خواهد داشت تا هنگامی که مأیوس شوند... باید 
به جایی برسیم که دشمن احساس کند نمی تواند؛ باید مأیوس شود. آن گاه دشمنی ها به 
پایان خواهد رسید و یا کم خواهد شد. تا وقتی دشمن امیدوار باشد که می تواند نظام اسامی 
را ریشه کن کند، تاش خواهد کرد و ضربه وارد خواهد آورد. همه ی هّمت ما باید این باشد 
که آن چنان ساخت را مستحکم کنیم که دشمن احساس کند هر تیغی وارد بیاورد، تیغش 
 ُکند و به ضرر خودش تمام خواهد شد و هر گلوله ای بزند، به طرف خودش کمانه خواهد 

کرد.« 82/5/15  

هفته گزارش

خانواده
ایرانی

هیئت
انقالبی

امام کالم

ملتی که به خود باور دارد در مقابل 
قدرت های بزرگ ایستادگی میکند  
هر کشــوری که اعتقادش این باشــد که 
نمی تواند خودش صنعتی را ایجاد کند این 
ملت محکوم به این  اســت که تا آخر نتواند 
و این اساس نقشه هایی بوده است که برای 

ملل ضعیف دنیا قدرتهای بزرگ کشیده اند... یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد 
که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اســاس، باور این دو مطلب است؛ باور ضعف 
و سســتی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشــته باشد که ما 
می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا 

می کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می کنند. 
امام خمینی )ره(؛ 31 فروردین 1360

من به شـما عرض بکنم، آمریـکای دوران ریـگان و آمریـکای دوران بوش با 
آمریـکای امـروز هیـچ فرقـی ندارنـد، هیـچ تفاوتـی ندارنـد. همچنان کـه 
آمریـکای دوران ریـگان یک وقتـی الزم دانسـت و مناطـق مـا را در خلیج فـارس، از 
روی حقـد و غضب بمبـاران کـرد، امروز هـم ]اگـر[ بتواننـد همیـن کار را می کنند. 
آمریکا تفاوتی نکـرده؛ سیاسـت های آمریـکا در مقابل اسـام و در مقابـل جمهوری 
اسـامی، سیاسـت های ثابتی بـوده. البّتـه روش هایشـان متفاوت اسـت؛ یکـی این 
روش را دنبـال می کنـد، یکـی آن روش را دنبـال می کنـد، اّمـا هدفشـان یـک چیز 
اسـت؛ ایـن را بایـد همـه متوّجـه باشـند. لـذا اهـل خدعه انـد و خدعـه می کننـد. 
مراقـب خدعـه کـردن  ]آنهـا[ باشـند؛ مراقـب باشـند کـه آنچـه آنهـا دارنـد انجـام 
می دهنـد، منطبـق باشـد بـر آنچـه به معنـای واقعـی کلمـه تعّهـد کرده انـد. ایـن 
خدعه ی طـرف مقابـل را نبایسـتی نادیـده بگیرنـد. و اگرچنانچه خدعـه ای از طرف 
دیدنـد، آن وقـت در مقابـل، بایسـتی مقابله به مثـل بکننـد؛ یعنـی اگرچنانچه طرف 
]مقابـل [ نقـض عهـد کـرد، این طـرف هم بایـد نقـض عهـد بکنـد، ایسـتادگی باید 

بکند.  94/10/30

آمریکای دوران ریگان و بوش با 
آمریکای امروز هیچ فرقی ندارند

در زمان حـال، بـرای این که مسـلمین بـا هم متحـد نباشـند و علیه هـم کار 
کننـد، تاش هـای مضاعفـی انجـام می گیـرد. ایـن تاش هـا به خصـوص در 
وقتی تشـدید پیداکرده، که نیاز مسـلمین به وحدت، بیش از همیشـه اسـت. انگیزه ی 
تاش های دشـمنان ایـن اسـت کـه از تحقـق آرزوی سـیادت و حاکمیت اسـام -که 
امـروز به مراحـل عملـی نزدیـک می شـود- جلوگیـری کننـد. طبیعی اسـت کـه اگر 
اسـام بخواهـد حاکمیت پیـدا کنـد و مسـلمین در دنیـای اسـام بخواهند به اسـام 
تمسـک کننـد، بـا ایـن اختافـات امکانپذیـر نیسـت. فاجعه آمیزتریـن مانـع در راه 
حاکمیت و سـیادت اسـام این اسـت که مسـلمین را در درون جوامع اسـامی به جان 
هم بیندازنـد... امـروز »تقریب« یـک هدف فـوری، یک غـرض الهی و یک فکـر حیاتی 
اسـت و باید دنبال بشـود. این خـأ زمان اسـت -بیـش از همـه ی زمان هـای دیگر- ما 
بایـد آن را پُر کنیم. خوشـا به حـال انسـان هایی که بتواننـد خأ زمـان خودشـان را پُر 
کنند؛ خواسـِت لحظه را بفهمند و آن را بـرآورده نماینـد. بعضی کارها اگـر در لحظه ی 
خاصی انجـام بگیرد، مفیـد اسـت؛ اگـر در آن لحظه انجـام نگیرد، ای بسـا آن فایـده را 

نخواهد داشت.  70/7/1

فاجعه آمیزترین مانع در راه حاکمیت اسالم         

مصادیق  غیبت   

   س: آیا می توان برای امر به معروف یا نهی از منکر از واسطه ای که به نظر میرسد در امر به 
معروف شونده یا نهی از منکر شونده نافذتر است استفاده کرد؟ وآیا گفتن عیب به شخص 
ثالث جهت انتقال به معیوب جائز است؟ج: مورد مذکور از موارد استثناء از حرمت غیبت 

نیست
   س: آیا غیبت دال بر ما تره اهلل)آنچه خدا میبیند( است یا برآنچه مشهود است هم مصداق 
میابد؟ج: در تجاهر به فســق)گناه علنی( غیبت نیســت ولی در عیب ظاهر چنانچه که 
قصد عیب جویی بیان شود و طرف راضی نیست جایز نیست. گرچه غیبت مصطلح اسم 

)معروف(نباشد. 
   س: آیا گفتن عیوب افراد به دیگران جهت اینکه به مضرات سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی 
مبتال نشوند در زمره غیبت محاسب می آید؟ مثالً کاسبی که خوش حساب نیست یا شخصی 
که سابقه سیاسی بد یا حتی خطرناکی داشــته یا شخصی که مبتال به فقر خفی است که در 
معاشــرین بی تاثیر نخواهد بود. ج: اگر مورد تزاحم با واجب اهمی است یا الاقل مرجوع 

نیست مانع ندارد.

مؤمن حق ندارد خود را ذلیل کند

 گزارش فایننشال تایمز از همکاری اروپا با آمریکا
 برای افزایش فشار بر ایران

روزنامـه فایننشـال تایمز نوشـت: امضاکننـدگان اروپایـی توافـق هسـته ای ازجمله 
فرانسـه، آلمـان و انگلیـس بـه دنبـال افزایش فشـار بـر ایـران در مسـائلی خـارج از 
توافـق هسـتند."هربرت مک مسـتر" مشـاور امنیـت ملـی ترامـپ بـه ایـن روزنامه 
گفته اسـت کـه توافـق بایـد مناسـب بـا راهبـردی گسـترده تر باشـد و ایـن چیزی 
اسـت کـه اکنـون بـر روی آن کار می کنیـم. مـک مسـتر می گویـد طرف هـای 
 اروپایـی تمایـل خـود را بـرای افزایـش فشـارها بـر ایـران در خـارج از توافـق ابـراز 

کرده اند. |   کیهان |

    واقعیت ژئوپولوتیک منطقه
 در حال تغییر است

وبـگاه تحلیلـی قبرسـی "دوران" در تحلیلـی بـا اشـاره بـه شـکل گیری ائتاف سـه 
جانبه ی ایـران، روسـیه و ترکیـه و دور شـدن تدریجی کشـورهای منطقـه از آمریکا 
نوشـت: واقعیـت ژئوپولیتیـک خاورمیانه به طـور چشـمگیری در حال تغییر اسـت 
 و روسـیه، ایـران، ترکیـه و چیـن بـه طـور مـدام در حـال پیـش افتـادن از آمریـکا

 هستند. |   خبرآناین|

   رسانه آمریکایی: 
تهدیدهای ترامپ، ایرانیان را متحد کرد

خبرگـزاری آسوشـیتدپرس نوشـت: در حالی کـه رئیس جمهـور آمریـکا توافـق 
هسـته ای با ایـران را تهدید می کنـد، سـاکنین تهران احسـاس می کنند کـه نه تنها 
تاکنـون بهـره ای از ایـن توافق نبـرده بلکـه شـک آن ها بـه آمریـکا نیز شـدت یافته 
اسـت. این خبرگـزاری در گفت و گوی میدانی بـا اهالی تهران نوشـت: "آن هـا عنوان 
می کننـد کـه تهدیدهـای ترامـپ علیـه ایـران تائیـد سـخنان رهبـران این کشـور 
اسـت که از سـال 1979 میـادی هشـدار داده بـه آمریـکا نمی  تـوان اعتمـاد کرد." 
براسـاس ایـن گـزارش ایـن تهدیدهـا موجـب شـده طرفـداران طیف هـای مختلف 

سیاسـی در ایران را متحـد کـرده اسـت . |   خبرگزاری دانشـجو|

  تاریخدان معروف آمریکایی: 
پیش بینی آیت اهلل خامنه ای درست بود

"خوان کـول" مـورخ آمریکایـی در یادداشـتی در گلوبال ریسـرچ نوشـت: "ایـران با 
ایـن شـرط وارد مذاکرات شـد کـه تحریم ها لغـو خواهنـد شـد. تحریم هایـی که به 
اقتصاد ایران آسـیب رسـانده و زندگـی اهالی ایـن کشـور را در خطر قـرار داد. اینک 
در حالی کـه تحریم هـای بین المللـی لغـو شـده اند، همانطور کـه آیـت اهلل خامنه ای 

پیـش بینی کرده بـود، کنگـره آمریـکا تحریم ها را شـدت بخشـید."  |   فـارس|

هفته اخبار

در چندروز گذشـته بحث در مـورد نقض عهـد آمریـکا درباره برجـام باال گرفته اسـت. 
ایـن موضوع حتـی در صحبت هـای رکس تیلرسـون، وزیرخارجـه ی آمریـکا نیز مطرح 
شـده اسـت. این فضاسـازی در حالی اسـت که ایـران مطابق گـزارش رسـمی آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمـی، بـه همـه ی تعهداتش بر اسـاس متـن برجـام عمل کـرده اسـت. براسـاس گزارش 
نیویورکـر از دیـدار اخیـر وزرای خارجـه ی ایـران و 1+5، وزیرخارجه ی کشـورمان در ابتـدای این 
نشسـت فهرسـتی از گالیه های ایران را طـرح کـرده و گفته اسـت ایاالت متحـده آن طـور که در 
توافق هسـته ای مقـرر شـده، تحریم هـا را رفـع نکـرده و مـا هنـوز نمی توانیـم در انگلیس یک 

حساب بانکی باز کنیم.  

پایگاه بسیج شهیدشفایی نژاد: گرامیداشت و دیدار با نیروهای ایستگاه آتش نشانی میدان 
معراج.

بسیج دانشجویی شــهید یحیی نژاد : برگزاری مراسم معارفه دانشــجویان جدیدالورود 
موسســه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل به همراه نمایش عکس شهید حججی و 

پخش تعدادی کتاب با موضوع زندگی نامه شهدای دانشجو .

 : شـما هم می توانیـد اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 
نشـریه برای ما ارسـال کنید.

به اختیار آتش

دیدار مسئوالن سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های ورزشی با رهبر انقالب

تا نقطه ضعف هست؛ 
دشمنی هم هست

تاریخ شهادت : 26 مهر 1388

شهادت: به دست تروریستهای 
گروهک جنداهلل

مزار: بهشت رضا، مشهد مقدس

متدین ترین انسان این زمان، یک ورزشکار بود
باید نیروهای حزب الهی و مؤمنین به دین و انقاب در امور حساس مربوط به ورزش کشور به 
کار گمارده شوند. ورزشکاری مازم با بی دینی نیست و متدین ترین انسان این زمان، حضرت 
امام)(، خود یک ورزشکار بود که تا آخر عمر و تا سن 90 سالگی هر روز ورزش می کرد، بنا 
بر این در امر ورزش باید به مفاهیم دینی اهمیت داده شود و مورد احترام قرار گیرد. 75/10/8

خوانی باز

من بارها و بارها میگفتم ... که ]خیال میکنید اگر[ شما در قبال مسئله ی هسته ای عقب نشینی 
کنید، مسئله ی شما با آمریکا تمام میشود؟ نه، قضّیه ی موشک پیش می آید ]که [ چرا موشک 
دارید؛ از قضّیه ی موشک مأیوس بشوند، قضّیه ی مقاومت پیش می آید که چرا شما از حزب اهلل، 
حماس، فلسطین حمایت می کنید؛ اگر حل کردید، عقب نشینی کردید، یک قضّیه ی دیگر 
پیش می آید، ]مثاً[ قضّیه ی حقوق بشر پیش می آید؛ قضّیه ی حقوق بشر را اگر حلّ وفصل 
کردید و گفتید خیلی خب، ما در حقوق بشــر طبق معیارهای شما عمل میکنیم، قضّیه ی 
دخالت دین در دستگاه دولت ]پیش می آید[؛ مگر ول میکنند شما را؟ حضور یک نظام در یک 

کشوری با این وسعت، با این جمعّیت، با این امکانات را نمیتوانند تحّمل کنند      95/7/28

#هسته ای_بهانه_است        
کلید
واژه

دشمن حضور این نظام را نمی تواند تحمل کند

تاریخی روایت

به جوان هایی 
با  چنین روحّیه هایی نیاز داریم

ــند  ــی باش ــازوان پُرقدرت ــد ب ــه بتوانن ــاز دارد ک ــی نی ــه جوان های ــور ب ــروز کش ام
ــت  ــی، هّم ــرت دین ــی، بصی ــزه ی ایمان ــار از انگی ــور، سرش ــرفت کش ــرای پیش ب
ــد  ــم«، امی ــا می توانی ــه »م ــه اینک ــاد ب ــس، اعتق ــدام، اعتمادبه نف ــت اق ــد، جرئ بلن
ــه  ــه ب ــدن، روح اســتغناء -ن ــده را روشــن و درخشــان دی ــای آین ــده، افق ه ــه آین ب
معنــای اعــراض از فراگیــری از بیگانــگان، کــه ایــن را مــا هرگــز توصیــه نکرده ایــم 
و نمی کنیــم؛ حاضریــم شــاگردی کنیــم پیــش دیگــران کــه از مــا بیشــتر بلدنــد- 
روحّیــه ی اســتغناء از تأثیرگــذاری، تحمیــل و سوءاســتفاده ی از انتقــال دانــش کــه 
امــروز در دنیــای دانشــمند کــه دنیــای قــدرت اســتکباری اســت ایــن معنــا رایــج 
ــه ی  ــد در جــوان وجــود داشــته باشــد- روحّی ــه ی اســتغناء بای ــن روحّی اســت -ای
ــم  ــا می خواهی ــتیم و کج ــا هس ــا در کج ــه م ــور ک ــت کش ــت از موقعّی ــم درس فه
برســیم و چگونــه می توانیــم ایــن راه را طــی کنیــم... قاطــع بــودن در برابــر 
ــا  ــی ب ــه جوان های ــا ب ــی؛ م دســت اندازی، تجــاوز و خدشــه دار کــردن اســتقال ملّ

یک چنیــن روحّیه هایــی نیــاز داریــم  94/4/13

موزعین      خط حزب ا...

این است حزب ا...

مخاطب اول
چند اقدام الزم که مسئوالن در آستانه 
خیمه شب بازی جدید دولت آمریکا باید انجام دهند؛

سالروز تاسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی به دستور رهبر انقالب

علی شفیعی | بوشهر، شهر چغادک:مساجد و نماز جمعه و بُورد اعانات و ...تعداد ۴00 
نسخه ۵0 تا مخصوص تابلو اعانات 

محمدحسین خدابخشی. پایگاه امام خمینی)ره(. خلخال : تعداد 30 نسخه 
نماز جمعه مسجد سیاهکل، گیالن  : تعداد 100 نسخه 

سجاد نوش آبادی| ورامین: 200 نسخه
مجید پناهی| آبگرم خرقان قزوین: 1۵0 نسخه

الهام صالحی| تهران: 100 نسخه 
سید صادق حسینی| مرودشت: 1۵0 نسخه

سید علی موسوی مدنی| اهواز: 20 نسخه
 : شما هم از توزیع خط حزب ا... گزارش دهید.


