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 یکم: به مردم گفته شــد تحریم ها 
برداشته می شود

اما پس از گذشت شش ماه از امضای برجام، 
»هیچ تأثیر محســوس و ملموسی هم در 
وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. 
95/5/11«. حاال امــا در این روزها در برخی 
از اظهارنظرها برداشــته شــدن "دفعی"  
تحریم ها توســط طرف خارجی تبدیل به 
کاهش "تدریجی" تحریم ها شــده است، 
غافل از اینکه »برجام اصاًل برای برداشــتن 
تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه 
برداشته بشــود. مگر غیر از این است؟ خب 
برداشته نشده؛ حاال میگویند بتدریج، یواش 
یواش دارد درست میشــود! مگر بحث سِر 

یواش یواش بود؟ 95/5/11«

  دوم: مسئوالن میگویند تحریم باقی 
مانده است

این ادعا که برجام نتوانســته بــه اهداف از 

پیش تعیین شــده در ابتــدای مذاکرات و 
حتی به اهداف بیان شده توسط مسئوالن 
امر برسد، سخنی اســت که این روزها زیاد 
به گوش می رسد: »امروز مسئولین دستگاه 
دیپلماســی خود ما و همان کسانی که در 
این مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، 
همینها دارند میگوینــد آمریکا نقض عهد 
کرده اســت. 95/5/11« حدود دو هفته ی 
پیش و در پایتخت نروژ، »مسئولین محترم 
مذاکره کننده ی  ما با طرفهایشــان در اروپا 
جلسه داشتند؛ همین حرفها را مسئولین ما 
به آنها گفتند و آنها جواب نداشتند؛ گفتند 
شما این نقض عهد را کردید، آنها هم جوابی 

نداشتند بدهند. 95/5/11«

  سوم: برجام یک تجربه شد؛ برجام 
نشد

رهبر انقالب یک ســال و نیم پیش به طور 
مشــخص از درس گرفتن از برجام سخن 

گفتند: »اگر طرف مقابــل از کج تابی های 
معمولی خودش دســت برداشت، این یک 
تجربه ای برای ما میشــود که خیلی خب، 
پس میشــود در یک موضــوع دیگر هم با 
اینها مذاکــره کرد؛ اما اگــر دیدیم نه، این 
کج تابی هایی که همیشــه از اینها دیده ایم 
باز هم وجود دارد و کج راهه دارند میروند، 
خب طبعاً تجربه ی گذشــته ی ما تقویت 
خواهد شــد. 94/۰1/2۰« اکنــون و پس از 
مشــخص شــدن بدعهدی آمریکا از یک 
سو و بیان این نکته از سوی مسئولین امر، 
دیگر میتوان برجام را تجربه ناموفق دیگری 
از مراوده و مذاکره با آمریکا دانســت: »این 
برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربه... 
در ظاهر وعده میدهند، با زبان چرب و نرم 
حرف میزنند امــا در عمل توطئه میکنند، 
تخریب میکنند، مانع از پیشــرفت کارها 
میشوند؛ این شــد آمریکا؛ این شد تجربه. 

»95/5/11

  چهارم: تلف کردن زمان، کافی است
اکنون که تجربه ی بدعهــدی آمریکا ورد 
زبان همه شده، دیگر نمیتوان ظرفیت های 
کشــور را معطــل »نقطه هــای خیالی« 
کرد: »شــش ماه برای یک مملکت هشتاد 

میلیونی زمان کمی اســت؟ در این شش 
ماه دولت محترم کم میتوانست کار بکند 
اگــر چنانچه ایــن خباثــت آمریکایی ها 
نبود؟ 95/5/11«. امروز کسی دیگر نیست 
که نداند و نشنیده باشــد که »ملت ایران 
اگر بخواهد از مشــکالت مادی و معنوی 
خود ... رهایی پیدا کند، بایــد به خود، به 
فکر خود، به اراده ی خــود، به ایمان خود، 
به جوانهای خود، به شــخصیت های خود 
تکیه کنــد و عــالج کار را از خدای متعال 
بداند. 92/1۰/19« چرا کــه در نقطه مقابل 
آن، امید به شــیطان بزرگ، درس نگرفتن 
از تجربــه ی بدعهدی آمریکا و دســت کم 
گرفتن توانایی های خود، سه ضلع مثلثی 
اســت که باعث عقب گرد کشور میشود و 
انسان را شایسته مالمت میکند: »شیطان 
به پیــروان خودش میگوید خــدا وعده ی 
روراست درست به شما داده بود، شماها از 
وعده ی خدا پیروی نکردید، پابند نماندید؛ 
من وعده ی دروغی به شما دادم، شما دنبال 
من راه افتادید!... این عینــاً امروز منطبق 
است با آمریکا. حاال شیطان در قیامت این 
حرف را میزنــد، آمریکایی ها امروز در دنیا 
این حرف را میزننــد؛ وعده میدهند، عمل 

نمیکنند، تخلف میکنند. 95/5/11«  

شهید بابایی با درجه ســرهنگی به پایگاه اصفهان رفت. آن پایگاه واقعاً مرکزی 
بود که در زمان بنی صدر، امام را هم قبول نداشــتند... عده ای ضد انقالب و هم 
نفوذیهای گروه های به ظاهر انقالبی، در پایگاه نفوذ کرده بودند... شهید بابایی به 
این پایگاه رفت - این که »یک القبا« میگویند، واقعاً با یک القبا به آن جا رفت - و 

همه چیز را راه انداخت او حقیقتاً پایگاه را متحول کرد. 8۰/11/7

کارستان  بابایی

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح شهید عباس بابایی

تاریخ شهادت :
 15 مرداد 1366

شهادت در عملیات شناسایی 
در سردشت

حزب ا... تریبون

 ایثار : جمعـی از جوانان انقالبی شـهر بیرجنـد به نیـت 313 یار امـام زمان)عج( 
با توجه بـه تـوان مالـی خودمـان نشـریه دوسـت داران انقـالب را در اختیار بچـه های 

انقالب شهرمان قرار میدهیم.
علیرضا مهرابی: حفظ روحیه انقالبی در این نشریه که احتماال مرهون صراحت 
حضرت آقاست، ما را دلگرم می کند. مایوس نخواهیم شد ان شاء ا... توفیقتان روز افزون 

باد.
 سالم. خدا قوت

تعداد 3000 عدد نشــریه خط حزب ا... توســط موکب ابنا الخمینی )ره( زاهدان در 
مراسم شهادت امام جعفر صادق )ع(، توزیع شد .  

هرچـه در راه خدا می دهیـم، برای مـا می مانـد و درحقیقت بـرای »مـن« واقعی 
خودمـان خـرج کرده ایم. هرچه بـرای خودمـان نگـه می داریم، درحقیقـت برای 
ما نمی ماند و مثـل همه چیـز دیگر دنیـا از بین خواهـد رفت. مـن در این خصـوص اعتقاد 
راسـخ دارم و هیچ نقطه ی غباری در ذهنم نیسـت.در زمـان پیامبر اکـرم)( بزغاله ای را 
خدمت ایشـان آوردند و حضـرت آن را ذبـح کردند. فقـرا و مسـتحقان نزد ایشـان آمدند و 
طلب گوشـت کردند. پیامبـر)( مرتب از گوشـت آن بزغالـه ای که برای خودشـان ذبح 
کرده بودنـد، می بریدنـد و به فقـرا می دادنـد. نهایتـاً از تمام گوشـتها، فقط کتـف آن باقی 
ماند. چـون دیگـر کسـی نبـود، آن را بـه خانه ی خـود بردنـد، تـا بپزنـد و بخورند. یکـی از 
همسـران حضرت عرض کـرد: یا رسـول ا...! همه ی بزغالـه ی ما رفـت و فقط همین کتفش 
برایمـان مانـد. پیامبـر)( فرمودنـد: خیر، همـه اش مانـد و همیـن کتفش اسـت که از 
دسـت ما خواهد رفت؛)1( چـون این کتـف را می خوریـم و تمام می شـود، اما آنهایـی را که 

انفاق کرده ایم، برای ما می ماند.   68/4/28
1(  سنن الترمذی، ج 4، ص 58

حدیث شـرح

یکی از شاخصهای استعمار و استکبار این اســت که جنایت را نسبت به ملتها و آحاد 
بشر مجاز میشمرند... در دنیا تا حاال دوبار بمب اتم استعمال شده است، هر دوبار هم 
به وسیله ی آمریکاییها که امروز خودشان را متولی مسئله ی اتمی در دنیا میدانند!... 
]در[ همین حمله ی به ژاپن، یعنی دو بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد، 
]وقتی[ آمریکاییها عذرخواهی میکنند، به این صــورت میگویند... اگر ما آمریکاییها 
این بمبها را نمی انداختیم، جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکرد؛ حاال اگر دویست هزار 
]انسان[ کشته شدند، آنوقت دومیلیون کشته میشدند؛ بنابراین ما خدمت کردیم که 

این بمبها را انداختیم.  92/8/29 

ــان در  ــان خودش ــدی می ــک مرزبن ــد ی ــرد و زن بای ــه م ــت ک ــد اس ــالم معتق اس
ــن  ــرزی معی ــاب و م ــلمان، حج ــرد مس ــان زن و م ــند. می ــته باش ــا داش ــه ج هم
ــا  ــردان ب ــزاج م ــالط و امت ــل اخت ــرد، مث ــزاج زن و م ــالط و امت شــده اســت. اخت
ــا هــم نیســت. ایــن را بایــد رعایــت کننــد. هــم مــرد بایــد رعایــت  ــان ب هــم و زن
ــه  ــبت ب ــالم نس ــیت اس ــن حساس ــر ای ــد. اگ ــت کن ــد رعای ــم زن بای ــد و ه کن
ــردان  ــه م ــی ک ــت شــود، همــه ی کارهای ــرد و زن رعای ــالط م ــوع اخت ــط و ن رواب
ــام  ــد انج ــم می توانن ــان ه ــد، زن ــام دهن ــی انج ــه ی اجتماع ــد در عرص  می توانن

دهند. 12/2۰/ 75  

مرز میان زن و مرد را رعایت کنیدخدمت آمریکا به مردم هیروشیما با بمب اتم
حساسیتی منجر به حضور صحیح اجتماعی16 مرداد سالروز بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا

بدیهی اســت که مهــار تــورم، یــک کار علمــی، ریشــه ای و بنیانی اســت که 
مقدمات و اصولــی دارد و تــا آن اصول انجام نگیــرد، خواهد بــود؛ منتها کارهای 
ضربتی هم بایــد انجام داد. باالخره نمیشــود نشســت تــا این کارهــای بنیانی، 
یک روزی به نتیجه برســد؛ نــه، واقعاً یــک فکری بکنیــد؛ کاری بکنیــد... البته 
این را هم بگوییــم که در گرانی، هــم عوامل واقعــی و هم عوامــل کاذب و روانی 
دخالت دارنــد؛ گاهی یــک کلمه حــرف و یک تصمیم نادرســت و نســنجیده، 
 ناگهــان این موج گرانــی را تحریــک میکند و تــورم را در بخشــهای مختلف باال

 می برد.  86/6/4  

 از کار ضربتی برای مهار گرانی غفلت نکنید
 مطالبه رهبر انقالب از مسئوالن برای مقابله با گرانی

مطالبه
رهبری

سعودی 
مغازله با صهیونیست ها 

مقاتله با مسلمان ها
»مـا آماده ایـم سـهمی در خاورمیانـه را بـه روسـیه بدهیـم تـا از 
اتحاد جماهیر شـوروی بسـیار قوی تر شـود.« چنین پیشـنهادی 
از سـوی عـادل الجبیـر، وزیـر امورخارجـه سـعودی بسـیار تعجـب آور و 
مضحک بود؛ سـخنانی که با واکنـش صریـح و تحقیرآمیز دبیـرکل حزب ا... 
لبنـان مواجه شـد: "آیـا تـو دیوانـه شـده ای؟ هرکس کـه انـدک فهمی از 
تحـوالت و سیاسـت منطقـه دارد، می دانـد که تـو در جایگاهی نیسـتی که 
بخواهی سـهم توزیـع کنی یـا قـرارداد ببنـدی یـا چانه زنی کنی و شـروط 

خود را بر دیگران تحمیل کنی."

ــی،  ــگاه منطق ــای ن ــعودی به ج ــت س ــالمی دول ــداری اس ــوالت بی ــروع تح ــا ش ب
هم گرایانــه و مردم ســاالرانه بــه تحــوالت منطقــه و خواســت عمومــی در 
کشــورها، بــه یکــی از بــازوان اصلــی سیاســت های منطقــه ای آمریــکا در ســرکوب 
نهضــت بیــداری تبدیــل شــده و در پــی آتش افــروزی بیشــتر بــوده اســت. 
ــلمانان  ــه مس ــکا در منطق ــار امری ــن" در کن ــوان "خادم الحرمی ــی عن ــت مدع دول
ــتیبانی  ــراق پش ــوریه و ع ــری در س ــای تکفی ــدازد. از گروه ه ــم می ان ــان ه را به ج
می کنــد. یمــن را »قریــب یک ســال ونیم اســت کــه... بمبــاران 95/5/11« 
ــن  ــد داخــل بحری ــه ... می آین ــک لشــکر بیگان ــوان »ی ــه عن ــن ب ــد. در بحری می کن
بــرای اینکــه بــه مــردم بحریــن فشــار وارد کننــد. 95/5/11«. ایــن دولــت پــر ادعــا 
ــرد 95/5/11«. ــای نابِخ ــردد، بّچه ه ــا دارد میگ ــت بّچه ه ــه دس ــت ک ــی اس »دولت
ــاً  ــه »علن ــت ک ــیده اس ــت رس ــتاخی و وقاح ــه ای از گس ــه درج ــت ب ــن دول کار ای
ــه کــردن و رفت وآمــد را علنــی بکنــد.  ــه ُمغازِل ــا کنــد ب ــم صهیونیســتی بن ــا رژی ب
ــأله ای  ــن مس ــن خطرناک تری ــان: " ای ــزب ا... لبن ــرکل ح ــول دبی ــه ق 95/5/11« ب
ــد."  ــت می زن ــه آن دس ــا ب ــت زده ی ــه آن دس ــعودی ب ــتان س ــه عربس ــت ک اس
چراکــه »ارتباطــات آشــکار بــا رژیــم صهیونیســتی ... خنجــری اســت کــه 
ــل  ــالمی از داخ ــت اس ــک دول ــد 95/5/11« ی ــالمی وارد ش ــت اس ــر اّم ــت ب از پش
ــت.  ــالم اس ــای اس ــئله ی اّول دنی ــه »مس ــطین ک ــان فلس ــه آرم ــالم ب ــان اس جه

93/6/16«خیانــت کــرد. 

اما آیـا عربسـتان بـا ایـن همـه پلشـتی و بی خـردی در منطقـه بازیگر مسـتقلی در 
ایـن »منطقـه پرغوغـا« اسـت؟ آیا ایـن ادعـای برخـی غربگرایـان داخلی کـه چون 
عربسـتان مسـتقل از سیاسـت های منطقه ای آمریـکا عمـل می کند، بـرای کنترل 
و مهـار آتش  افـروزی سـعودی ها بایـد بـا آمریـکا مذاکـره کنیـم بهـره ای از واقعیت 

دارد؟ 

واقعیـت صحنه و تحـوالت سیاسـی و میدانـی در منطقه امـا چیز دیگری اسـت. هر 
ناظـر آگاه و منصفی تاییـد می کند که اگر دولت سـعودی از یک سـو »غلـط بزرگ« 
ارتباط بـا رژیم صهیونیسـتی را انجـام می دهد و فجایعـی در یمـن و بحرین مرتکب 
می شـود و در عـراق و سـوریه بحران آفرینـی می کنـد، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
»چشـمش به دهـان آمریـکا اسـت. 95/5/11«  و کیسـت که ندانـد »اینجـا هم پای 
آمریـکا در میان اسـت.« بـرای مثال اگـر دولت سـعودی مرتکب جرم کودک کشـی 
در یمـن شـده، »بـا پشـتوانه ی آمریـکا اسـت، بـا چـراغ سـبز آمریـکا اسـت، بـا 
هواپیمـای آمریکایی اسـت، با سـالح و مهّماتی اسـت که از آمریکا وارد شـده اسـت؛ 

آنها هسـتند که همـه ی امکانـات را فراهـم میکننـد. 95/5/11«

ایـن جنایت هـا و اقدامات سـعودی ها بـا دسـتور آمریـکا در حالی اسـت کـه آمریکا 
»هیچ عالقـه ای به اینهـا نـدارد؛ از پولشـان اسـتفاده میکنـد، از نیـروی اینهـا برای 
مقاصـد خـودش اسـتفاده میکنـد؛ بـرای اینکـه یـک حفاظـی درسـت کنـد، رژیم 
صهیونیسـتی را حفـظ کنـد و اهـداف اسـتکباری خـودش را در منطقه نگه بـدارد. 

 »95/5/11

حـال بایـد پرسـید اگـر راهبـرد مذاکـره بـا شـیطان بـرای دفـع شـر سـعودی 
غیرواقعـی و غلـط اسـت؛ پـس راه حـل مشـکالت منطقـه چیسـت؟ »در مسـائل 
منطقـه هـم بـه نظـر مـا راه حـل عبـارت اسـت از اتّحـاد ملّتهـای مسـلمان، اتّحـاد 
دولتهـای مسـلمان و ایسـتادگی در مقابـل هدفهـای اسـتکباری ... [اگـر] دسـت 
خـود ملّتهـای منطقـه باشـد حـل خواهنـد کـرد مسـائل ر ا95/5/11« امـا بـه 
 شـرط اینکـه کشـورهای عربـی و مسـلمان منطقـه »بداننـد آمریـکا قابـل اعتمـاد 

نیست. 95/5/11«

هفته سخن

امامزاده ی برجسته
شخصیت برجسته ی جناب احمدبن موســی که در میان امامزادگان شناخته شده ی 
خاندان پیغمبر، جزو برجستگان محسوب میشــود.درباره ی او این جور نوشته اند که: 
مردی بخشنده و کریم و با  ورع و دارای جاللت مقام و منزلت بود و پدرش - حضرت 
موسی بن جعفر - این بزرگوار را بر فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم میداشت و 

به او محبت ویژه ای داشت. 87/2/11

مزار:
شاهزاده حسین قزوین

حزب ا...بازخوانی
این است

امیدمان را بــه بیــرون از ظرفّیت داخلی کشــور ندوزیم... نمیشــود از دشــمن و 
روشــهای خصمانه ای کــه کرده، انتظــار دوســتی و محّبت و صمیمّیت داشــت. 
نمیگوییــم از اینهــا اســتفاده نکنیــد، اّمــا میگوییم اطمینــان نکنیــد، اعتماد 
نکنید، چشــم به آنجا ندوزید، چشــم بــه داخل بدوزیــد. در داخل کشــور خیلی 
امکانات وجــود دارد که اگر چنانچــه نگاه ما - چــه در زمینه هــای اقتصادی، چه 
در زمینه های فرهنگــی، چه در زمینه هــای گوناگون دیگــر - ] به آنها باشــد و[ 
 اگــر بتوانیم از ایــن نیروهای داخلی اســتفاده کنیــم، کلید حّل مشــکالت اینجا

 است.  92/6/6  

ـ درونی ـ ساخت  # استحکام 
کلید حّل مشکالت در داخل است

کلید
واژه

امام کالم

ــالی روز و  ــورد ابت ــائل م ــه مس ــق، درس، ورود ب ــت، تحقی ــه، دّق مطالع
اهتمــام بــه کارهــای دینــی، جــزو وظایــف حتمــی و مســلّمی اســت کــه 
ــد.  ــا بدانن ــه انجــام آنه ــف ب ــردان، خــود را موّظ ــل م ــد مث ــان کشــور بای ــروز زن ام
ــه  ــرای ورود ب ــد و همســران خــود را ب ــح میپروری ــدان صال شــما هســتید کــه فرزن
ــان را  ــوهراِن خودش ــان، ش ــیاری از زن ــد. بس ــجیع میکنی ــت، تش ــای مثب میدانه

بهشتی میکنند و آنها را از مشکالت دنیا و آخرت نجات میدهند.75/6/28 

 انقالب ایران را صادر کنید

وقتـی کـه شـما پهلوانهـای عزیـز و شـما 
قهرمانـان در خـارج از کشـور رفتیـد و 
پیـروزی چشـمگیر بـه دسـت آوردیـد و 
دیدند مـردم که شـما وضـع روحیتان هم 
یک وضـع خاصی اسـت، بـا دیگـران فرق 

دارد، اعمالتـان هـم بـا دیگـران فـرق دارد، ایـن موجـب این می شـود که ایـن همه 
بوقهایـی که بـر ضد اسـام و مسـلمین و بـر ضد ملت مـا هسـت اینها خنثی بشـود. 
و شـما جـای خودتـان را در دنیـا ان شـاء ا... بـاز می کنید و نـام ایـران و نام اسـام را 
همـه جـا مشـهور می کنیـد و بیـرق اسـام را سـرافراز می کنیـد و ملت مسـلمان را 
مفتخر می کنیـد. و آنـی هم که قسـمت من هسـت این اسـت کـه دعا کنم به شـما 

و مـن دعـا می کنـم    ۲۱ آذر ۱۳۶۰

بدون تردید نقش حضرت معصومه )( در قم شــدن قم و عظمت  یافتن 
این شــهر عریِق مذهبِی تاریخی، یک نقش ما ال کالم فیه است. این بانوی 
بزرگوار، این دختر جواِن تربیت شــده ی دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در 
جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه )( و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر 
معرفت و والیت در طول مسیر در میان مردم و بعد رســیدن به این منطقه و فرود 
 آمدن در قم، موجب شــده اســت که این شــهر به عنــوان پایگاه اصلــی معارف
 اهل بیت )( در آن دوره ی ظلمانی و تاریِک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی 
بشود که انوار علم و انوار معارف اهل بیت را به سراســر دنیای اسالم از شرق و غرب 

منتقل کند. 89/7/29 

)( در جهت گسترش معارف اهل بیت )( روایت رهبر انقالب از حرکت حضرت معصومه

کاشتن بذر معرفت و والیت 
در دوران ظلم و تاریکی

ایـرانی خانواده

حضرت فاطمه معصومه )( فرزند حضرت امام موسی کاظم )( و خواهر 
بزرگوار امام رضا )( در سال 173 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند. 
پس از آمدن امام رضا )( از مدینه به خراسان، ایشان نیز به ایران آمدند. 
حضرت معصومه )( پس از بیمار شدن در میانه ی راه، خواستار حضور در 

شهر قم شدند. ایشان پس از رحلت در شهر قم به خاک سپرده شدند.

تاریخی روایت

دختران و زنان سرزمین ما اینگونه اند

1154: اگر اجرای کنسرت به صورت ترجیع لهوی )غنا( باشد و یا موسیقی که نواخته 
می شود از نوع لهوی مضل عن سبیل ا... و مناسب مجالس گناه باشد، حرام است.

 1155: چنانچه موســیقی یا آوازی که با ترجیع و طرب همراه است از لحاظ کیفیت 
یا مضمون یا حالت خاص شــخص نوازنده یا خواننده در خالل نواختن یا خواندن از نوع 
غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشــد، گوش کردن به آن حرام 
اســت حّتی برای کســی که او را به طرب نیندازد و تحریک نکند و اگر در اتوبوس ها و 
ماشین های دیگر نوار غنا یا موســیقی لهوی پخش شود، مسافرین باید از گوش دادن به 

آن خودداری نموده و نهی از منکر کنند.
اجوبة االستفتائات، سؤال 1155

آموزشی احکـام

موسیقی لهوی

هر چه در راه خدا بدهیم برای ما می ماند

  تأکید رهبر انقالب بر تسهیل ازدواج، طالق سخت 
و سالمت خانواده برای جوانان

حجت االسـالم و المسـلمین ناصـر رفیعی، از کارشناسـان برنامه سـمت خـدا با ذکر 
خاطـره ای از دیـدار بـا رهبـر معظـم انقـالب گفـت:  ایشـان سـه درخواسـت اصلی 
پیرامـون جوانـان و خانـواده هـا از مسـئولین داشـتند و فرمودنـد: »من سـه چیز را 
رویـش تأکیـد دارم، تسـهیل ازدواج، طالق سـخت در طالقهـای توافقـی، طالقهای 
آسـان، طالقهـای ناشـی از یـک اختـالف مختصـر جزئـی و سـالمت درون خانواده 

| یعنی رفتارهای زن و شوهر و حقوق زن و شوهر.«|    

  آمریکا از همکاری بانک های آلمان با ایران جلوگیری می کند 
روزنامـه آلمانـی »دویچـه  ویرتشـافت ناخریشـتن« نوشـته اسـت کـه آمریـکا از 
همـکاری بانک های این کشـور بـا ایـران جلوگیـری می کند. براسـاس ایـن گزارش 
بانک هـای آلمانـی بـا توجـه بـه قوانیـن آمریکایـی از مبـادالت اقتصـادی بـا ایـران 
خـودداری می کننـد. ایـن در شـرایطی اسـت کـه دولـت آلمـان می خواهـد روابط 
اقتصادی میـان ایـن کشـور و ایران بـه صـورت قدرتمنـد پیگیری شـود.|    فـارس|

  ادعای نیویورک پست: برای آمریکا، ایران به مراتب خطرناک تر از داعش است  
نیویـورک پسـت: امـروز بزرگتریـن تهدیـد بـرای امنیـت ملـی آمریـکا، داعـش یـا 
چین یا روسـیه یا حتـی تغییـرات جهانـی آب و هوا نیسـت؛ بلکه بزرگتریـن تهدید، 
جمهـوری اسـالمی ایران اسـت کـه از زمـان وقوع انقـالب اسـالمی در سـال 1979 
شـعار مـرگ بـر آمریـکا را در تمامـی مسـاجد خـود و نمازهـای جمعـه طنین انداز 

کرده اسـت. |    باشـگاه خبرنـگاران|

 پیش بینی وزارت دفاع آمریکا از وضعیت این کشور در سال 2۰35
راشـاتودی: وزارت دفـاع آمریـکا پیـش بینـی کـرد آمریـکا در سـال 2035 ، دیگـر 
ابرقـدرت جهـان نخواهـد بـود. اداره تحقیقـات پنتاگـون در گزارشـی اعـالم کـرد 
آمریـکا در سـال 2035 احتمـاال خـود را در محیطـی می یابد که روسـیه یـا چین با 
این کشـور برابـری می کننـد یـا در برخی زمینـه هـای اقتصـادی و نظامـی از غرب 

پیشـی گرفته انـد. |   خ. صداوسـیما|

  تقدیر سرلشکر سلیمانی از مجاهدان فاطمیون
سرلشـکر قاسـم سـلیمانی، فرمانده سـپاه قـدس سـپاه: مجاهدت هـای رزمندگان 
مجاهدت هـای  زدود.  افغانسـتانی ها  چهـره  از  را  مظلومیـت  خـاک  فاطمیـون 
رزمنـدگان فاطمیـون هـم در جبهه هـای نبـرد خیلـی اثرگـذار اسـت هـم تأثیرات 

فراتـری دارد. فاطمیـون منشـأ تحـول در جامعـه مـا هـم شـده اند.  |    فـارس| 

کتــاب »ســالم بــر ابراهیــم« 
زندگینامه ای مختصر به همراه 69 
خاطره درباره شهید بزرگوار و مفقود 

االثر »ابراهیم هادی« است. 
رهبر انقالب در دیداری که با جمعی 
از فرماندهان داشــته اند، با تاکید بر 
اهمیــت نگارش کتاب هــای حوزه 
دفاع مقــدس، تأکید داشــتند که 
شهدایی که برای نگارش زندگی شان 
انتخاب می شوند، شــهدایی باشند 
که شــخصیت آنها به قول معروف 
کاریزما داشــته باشــد. ایشان در 
ادامه مثال زدند و فرمودند که اخیراً 
کتابی درباره شــهید ابراهیم هادی 
)»ســالم بر ابراهیم«( خوانده اند، با 
وجود اینکه مطالعــه آن را به اتمام 
رســانده اند، اما هنوز کتاب را کنار 
نگذاشــته اند. روایت گلعلی بابایی 
از دیدار جمعی از فرماندهان با رهبرا 
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خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

سالم بر ابراهیم

 ناشر: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 

 256 صفحه

 این شد تجربه
 این شد آمریکا
این برجام شــد برای ما یک تجربــه... در ظاهر وعده 
 میدهند،  بــا زبان چــرب و نــرم حــرف میزنند اما 
در عمــل توطئه و تخریــب میکنند، مانع پیشــرفت 
کارها میشــوند؛ این شــد آمریکا؛ این شــد تجربه. 

اگــر طــرف مقابــل  از کج تابی های خودش دســت 
برداشــت، این یک تجربه ای میشــود که پس میشــود 
 در یــک موضوع دیگر هــم  با اینهــا مذاکره کــرد اّما  
اگر دیدیم نه، طبعاً تجربه  گذشــته  ما تقویت خواهد شد.

یک سال و نیم پیش  |   94/1/2۰

امروز:   |   95/5/11  

دور جدید مذاکرات ایران با 5+1 با هدف رفع تحریم های ظالمانه از چندسال پیش 
آغاز و از همان روزهای نخســتین اهداف آن بیان می شد: »مسئولین، هم به ما 
میگفتند، هم به مردم میگفتند که در این مذاکرات، قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات 
خود را انجام میدهد، یکباره همه ی تحریمها برداشته بشود. یعنی این مانعی که آمریکا سر 

راه ملت ایران ظالمانه و خباثت آمیز به وجود آورده بود، برداشته بشود. 95/5/11«


