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خبــر و 
نظــــر
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بسم الله الرّحمن الرّحیم. الحمدلله ربّ  العالمین و الّصاة و الّسام علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم 

المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین المکرّمین 

سللیّما بقیة الله فی االرضین. اللّهّم صّل علی فاطمة بنت نبیک و زوجة ولیّک و اّم السللبطین 

الحسن و الحسین سیّدی شباب اهل الجّنة، الطّهرة الطّاهرة المطّهرة التّقیّة الّنقیّة الّزکیّة سیّدة 

نساء اهل الجّنة اجمعین. اللّهّم صّل علی ولیّک علّی بن موسی عدد ما فی علمک، صاًة دائمة 

بدوام ملکک و سلطانک. اللّهّم سلّم علی ولیّک علّی بن موسی عدد ما فی علمک ساماً دائماً 

بدوام مجدک و عظمتک و کبریائک.

خدای متعال را سپاسللگزاریم که یک بار دیگر و یک سللال دیگر ایللن فرصت را به ما عنایت 

فرمود که در ذیل و ظّل بارگاه حضرت ابی الحسن الرّضا )علیه الّصاة و الّسام( با شما برادران 

و خواهران عزیز، زائران و مجاوران مشللهد رضوی ماقات کنیم. ایرانِی زیرِک مسلللمان، نوروز 

باستانی را با عقیده خود و به شکل دلخواه خود تغییر داد؛ قالب نوروز و صورت نوروز را نگه 

داشللت، محتوای آن را عوض کرد. نوروز باستانی نوروز پادشاهان بود، فرصتی برای ساطین و 

حکام مسللتبد بود برای اینکه شللکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملت ها بکشانند و 

بنشللینند و از آن ها هدیه بپذیرند. حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس که نوروز به دربارهای 

خافت اموی و عباسللی وارد شللد، همان رفتار و سیره پادشاهان و کسرایان فارسی باستان در 

دربار آن ها عمل می شد. 

اما ایرانِی مسلمان، این نظم را، این قالب را به نفع خود تغییر داد؛ اگرچه این تغییر به صورت 

دفعی انجام نگرفته اسللت، اما شما امروز بعد از گذشللتن قرن ها، مشاهده می کنید که نوروز 

بیانات در حرم مطهر رضوی ، در اولین روز سال 1394

مقام معظم رهبری: 
امروز پرچم اسـالم در دست ملت ایـران است
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بهانه ای و وسیله ای است برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزّت، یعنی ذات 

مقّدس باری تعالی. در نوروز ایرانی، حقیقت نوروز یک حقیقت مردمی است؛ مردم به مناسبت 

نوروز با یکدیگر با صفا و محبّت رفتار می کنند، به یکدیگر تبریک می گویند و هدیه می دهند. 

رسم و سّنت باستانی و پادشاهی، امروز بعد از گذشت سال ها و قرن ها، در نوروز وجود ندارد. 

در ایّام نوروز و تحویل سللال نو، شلللوغ ترین و پرازدحام ترین مراکز در کشور پهناور ما عبارت 

اسللت از بارگاه های مقدس ائمه و امام زادگان )سام الله علیهم(. دیشب در نیمه  شب در این 

آستان مقّدس، صدها هزار مؤمن با دل های پاکیزه، متوّجه مرکز عظمت و قدرت شدند، با خدای 

خود سخن گفتند، از گرداننده حال ها گردش نیکوی حالت خود را طلب کردند و مراسم دینی 

به جا آوردند. 

بنابراین، این نوروزی که امروز ما داریم، نوروز باستانی نیست، نوروز ایرانی است، نوروز ملت 

مسلمانی است که از قالب این مراسم کهن، توانسته است برای خود سرمایه ای فراهم کند و به 

سللمت هدف های خود پیش برود. امیدواریم خداوند متعال به ملت عزیز ایران کمک کند تا 

این ابتکارات زیرکانه اسامی را در همه مسائل و  در همه موارد به کار ببندد؛ لذا امسال که ایام 

نوروز با شهادت بانوی بزرگ جهان اسام، حضرت فاطمه زهرا )سام الله علیها( مصادف است، 
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یقیناً مراسم نوروز نباید هیچ گونه منافاتی با تکریم و احترام به نام آن بزرگوار و یاد آن بزرگوار 

داشته باشد و یقیناً منافاتی پیدا نخواهد کرد. 

امروز من مطالبی را در نظر گرفته ام که به شللما برادران و خواهران عزیزی که در این اجتماع 

باشکوه حضور دارید و به همه ملت ایران عرض کنم. بحث را با یک تأمل قرآنی آغاز می کنم. 

خداوند متعال برای آن کسانی که وعده نصرت داده است، شرطی مقّرر فرموده است: )َو اِنَّ اللَه 

َعلی نَصرِِهم لََقدیر(؛ )اَلَّذیَن اِن َمکَّّناُهم ِفی االَرِض اَقاُموا الَصلوَة َو ءاتَُوا الزَّکوة َو اََمروا ِبالَمعروِف 

َو نََهوا َعِن الُمنَکِر َو لِلِّه عاِقبُة االُمور.( خداوند متعال چهار شاخص را در این آیه شریفه برای آن 

مؤمنانی که قدرت در اختیار آن ها قرار می گیرد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج می شوند، 

معین و وعده کرده اسللت که )اِنَّ اللَه َعلی نَصرِِهم لََقدیر.( خدای متعال قادر است که چنین 

ملّتی را نصرت کند و یقیناً هم نصرت خواهد کرد. 

از این چهار شرط، یکی نماز است، یکی زکات است، یکی امر به معروف است و دیگری نهی از 

منکر. هر کدام این چهار خصوصیت و چهار شاخص، یک جنبه فردی و شخصی دارند، لکن در 

کنار آن، یک جنبه اجتماعی و تأثیر در نظام سازی اجتماعی ]هم[ دارند. نماز با آن همه راز و رمزی 

که در حقیقت نماز نهفته است که معراج هر مؤمن است، »قُرباُن کُلِّ تَقی« است، وسیله فوز و 

سعادت است، از همه اعمال برتر و باالتر است، حتّی نماز دارای جنبه اجتماعی هم هست. جنبه 

اجتماعی نماز این است که یکایک مسلمانان به وسیله نماز با یک مرکز واحدی در تماس می شوند. 

در آِن واحد در وقت نماز، همه مسلمانان در همه نقاطی که دنیای اسام گسترده است، دل را به 

یک مرکز واحدی متّصل می کنند؛ این اتّصال همه دل ها به یک مرکز واحد، یک مسئله اجتماعی 

است، یک مسئله نظام ساز است، معیّن کننده و شکل دهنده هندسه نظام اسامی است.

زکات که دارای جنبه های فردی اسللت و گذشللت و اعطای »ما یُحب« را به انسللان می آموزد 

که خود این یک تجربه و آزمون بسللیار مهم اسللت، اما یک ترجمان اجتماعی دارد؛ زکات در 

استعماالت قرآنی، به معنی مطلق انفاقات است، اعم از زکات مصطلحی است که در آیه شریفه 

)ُخذ ِمن اَموالِِهم َصَدقًَة( به آن اشاره شده است. زکات یعنی مطلق انفاقات مالی، ]اما[ جنبه 

اجتماعی و ترجمان اجتماعی نظام ساز زکات این است که انسانی که در محیط اسامی و جامعه 

اسامی، برخوردار از مال دنیوی است، خود را متعّهد می داند، مدیون می داند، طلبکار نمی داند، 

خود را بدهکار جامعه اسللامی می داند؛ هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم در مقابل سبیل الله؛ 

بنابراین زکات با این نگاه، یک حکم و شاخص نظام ساز است.

خب��ر و نظ��ر

10



فرهنگ اسالمی/ شماره22/ اردیبهشت 1394

و اما امر به معروف و نهی از منکر که در واقع به نوعی زیربنای همه حرکات اجتماعی اسام 

اسللت که »ِبها تُقاُم الَفرائِض.« امر به  معللروف یعنی همه مؤمنان در هر نقطه ای از عالم که 

هسللتند، موظّف اند جامعه را به  سمت نیکی، به سمت معروف، به  سمت همه کارهای نیکو 

حرکت دهند و نهی از منکر یعنی همه را از بدی ها، از پستی ها، از پلشتی ها دور بدارند. 

هرکدام از این چهار شاخص به نحوی ترجمان ساخت و هندسه نظام اسامی است. در حاشیه 

عرض بکنیم که این معنای مهّم امر به معروف و نهی از منکر را نباید به مسائل زیر نصاب 

اهمیت منحصر کرد؛ بعضی تصّور می کنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر می شللود 

به اینکه انسللان به فان زن یا فان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمی کند تذکر بدهد؛ 

البتّه این ها امر به معروف و نهی از منکر است، اّما مهم ترین قلم امر به معروف و نهی از 

منکر نیست. 

مهم ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ ترین معروف ها و نهی 

از بزرگ ترین منکرها. بزرگ ترین معروف ها در درجه اّول عبارت است از ایجاد نظام اسامی و 

حفظ نظام اسامی؛ این امر به معروف است. معروفی باالتر از ایجاد نظام اسامی و حفظ نظام 

اسللامی نداریم. هر کسی که در این راه تاش کند، آمر به معروف است. حفظ عزّت و آبروی 

ملت ایران، بزرگ ترین معروف است. معروف ها این ها هستند: اعتای فرهنگ، سامت محیط 

اخاقی، سللامت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده برای اعتای کشور، 

رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخاق اسللامی، گسترش علم و فّناوری، استقرار 

عدالللت قضایی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملت ایران و ورای آن و فراتر از آن، 

اقتدار امت اسامی و تاش و مجاهدت برای وحدت اسامی. مهم ترین معروف ها این هاست و 

همه موظّف اند در راه این معروف ها تاش کنند، امر کنند. 

نقطه مقابل این ها هم عبارت اسللت از منکرها. ابتذال اخاقی منکر است، کمک به دشمنان 

اسللام منکر است، تضعیف نظام اسامی منکر اسللت، تضعیف فرهنگ اسامی منکر است، 

تضعیللف اقتصاد جامعه و تضعیف علم و فّناوری منکر اسللت. از این منکرها باید نهی کرد. 

اولین آمر به  معروف هم خود ذات مقدس پروردگار است که می فرماید: )اِنَّ اللَه یَأُمُر ِبالَعدِل َو 

االِحساِن َو ایتآِئ ِذی الُقربی َو یَنهی َعِن الَفحشآِء َو الُمنَکِر َو البَغی.( خدا آمر به معروف و ناهی 

از منکر است. معروف ها هم مشّخص شده است، منکرها هم معلوم شده است. وجود مقّدس 

پیامبر معظّم اسام )صلّی  الله  علیه  و آله( از برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر است؛ 
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آیه قرآن ]می فرماید[ )یَأُمرُُهم ِبالَمعروِف َو ینهاُهم َعِن الُمنَکر.( ائّمه )علیهم الّسام( بزرگ ترین 

اَة َو آتَیَت  آمران به معروف و ناهیان از منکرند. در زیارت می خوانید: »اَشَهُد اَنََّک قَد اَقَمَت الصَّ

کاَة َو اََمرَت ِبالَمعروِف َو نََهیَت َعِن الُمنَکر.« مؤمنین و مؤمنات در هر نقطه ای از جهان اسام  الزَّ

آمران به معروف اند که فرمود: )َو الُمؤِمنوَن َو الُمؤِمناُت بَعُضُهم اَولیاُء بَعٍض یَأُمروَن ِبالَمعروِف 

لوَة َو یَؤتوَن الزَّکوة.(  َو یَنَهوَن َعِن الُمنَکِر َو یُقیموَن الصَّ

اینها چهار پایه اصلی برای نظام سازی است که از هرکدام از این ها، شاخه هایی منشعب می شود. 

نظام اسللامی متّکی اسللت به اقامه صات، ایتاء زکات، امر به  معروف و نهی از منکر؛ یعنی 

انسجام و ارتباط اجتماعی و قلبِی میان آحاد مردم در نظام اسامی.

من همین جا در اول سخنان امروز خودم از این بحث می خواهم نتیجه بگیرم برای آنچه به عنوان 

شعار سال در صحبت نیمه شِب دیشب به مردم عزیز عرض کردم. در جامعه  ما، در کشور عزیز 

و پهناور ما، اسللام با هر منشللأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی، از همه ما انسجام را، 

هم افزایی را، به یکدیگر کمک کردن را می خواهد. دولت ها در نظام اسامی باید مورد حمایت 

مردم قرار بگیرند؛ حتی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید 

مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند. این حرِف حقیقی و لّب معنای انسجام اجتماعی و ملی 

در کشور اسامی ماست. همه باید به عنوان یک واحد، با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است 

اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصاً در آن مواردی که کشور با مسائل مهم 

و چالش های مهمی روبه رو است که در این زمینه عرایضی خواهم کرد.

امروز وظیفه همه آحاد ملّت این است که از مسئولین کشور حمایت کنند و به مسئولین دولتی 

کمک کنند. این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه دولت هاست. دولت هایی هم که 

بعداً سِر کار می آیند همین خصوصیّت را دارند؛ اوالً به خاطر اینکه همه دولت ها دغدغه اصلی 

و اساسی شان حّل مشکات مردم است البته ممکن است توانایی های مختلفی داشته باشند و 

همه در یک ردیف نباشند؛ ثانیاً، ممکن است که سایق گوناگونی داشته باشند، اما هدف در 

همه این دولت ها عبارت است از اینکه در دوره مسئولیت خود در حّد توان خودشان بتوانند 

مشکات کشور را حل کنند. 

هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع 

اسللت. مهم نیسللت که چه قدر و چه نسللبتی از آحاد رأی دهندگان به این رئیس جمهور یا آن 

رئیس جمهللور رأی دادند. تعداد کاهش و افزایللش آرا به محبوبیت ارتباط پیدا می کند، اما به 

خب��ر و نظ��ر
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مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریت مردم بر 

طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد، این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او 

 را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به او کمک کنند. ]البتّه[ حقوق دوجانبه ای برقرار است.

البتّلله هر دولتی منتقدینی دارد، ایللن دولت هم منتقدینی دارد، دولت های قبلی هم هرکدام 

انتقادکنندگانی داشتند. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند که این روش را قبول 

ندارند، این رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاسللت را قبول ندارند. این ها 

منتقدند و انتقاد می کنند. مانعی ندارد، اما انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد. 

خللود بنده هم به دولت های گوناگون انتقادهایی داشللتم، این انتقادهللا را همواره هم تذکر 

داده ام، در هیچ موردی از آنچه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است، از تذکر خودداری 

نکردم؛ منتها این تذکرات را در وضع مناسب و در موقعیت مناسب و با شکل مناسب دادیم؛ 

یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم. تذکر دادن هیچ اشللکالی ندارد، اما این تذکر 

بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی  که مسئول اند و مشغول کارند، سلب نکند. 

تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و 

روش های خشم آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسامی به مسئله ارتباِط میان دولت و 

ملّت نگاه کنند و با آن شیوه  رفتار بکنند.

البتّه این طرفینی اسللت. من، هللم به مردم این توصیه را عرض می کنم که با دولت بایسللتی 

مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سللخن گفت، هم به مسللئوالن کشللور در سه قّوه این 

را تأکیللد می کنم که آن ها هم باید با منتقدین خود و با کسللانی کلله از آن ها انتقاد می کنند، 

رفتار مناسللبی داشته باشللند، آن ها را تحقیر نکنند، به آن ها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از 

سوی مسئوالن، خاف تدبیر و خاف حکمت است. من مردم عزیزمان را به بی تفاوتی دعوت 

نمی کنم، به نظارت نکردن دعوت نمی کنم. آن ها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت 

می کنم، اما اصرار می کنم که برخوردها نه از سللوی مردم نسللبت به مسللئولین و نه از سوی 

مسئولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد. نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد. 

ممکن اسللت در یک قضیه ای، یک عده ای دغدغه داشللته باشند؛ دغدغه داشتن جرم نیست، 

دلواپس بودن جرم نیست. می توانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسئله مهم و حّساس کشور، 

احساس دلواپسی و دغدغه مندی کنند؛ هیچ مانعی ندارد، اّما این به معنای متهم کردن نباشد، 

به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف، هم دولت و طرف داران دولت به 
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کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند، بایستی اهانتی نکنند. من این را صریحاً به ملّت 

عزیزمان عرض میکنم قباً هم گفتم: من از همه دولت ها در دوران مسئولیت خودم حمایت 

کردم؛ از این دولت هم حمایت می کنم. هرجا هم الزم باشللد تذکر می دهم؛ البتّه چک سفید 

امضا هم به کسی نمی دهم. نگاه می کنم به عملکردها و برحسب عملکردها قضاوت می کنم و 

به توفیق الهی و به کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل خواهم کرد. 

این مطلب اّول در توضیح و تبیین آنچه به عنوان شعار سال )همدلی و هم زبانِی میان دولت و 

ملّت( مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع 

مشللکات حرکت کنند. عرض کردیم، این وقتی اهمیّت پیدا می کند  که فرصت های بزرگی در 

اختیار است و چالش های بزرگی را انسان انتظار می برد. امروز از همین روزهاست. امروز، هم 

فرصت های بسیار بزرگی داریم، هم چالش هایی در پیش روی ماست که بایستی با این چالش ها 

برخورد کنیم و با کمک این فرصت ها، بر این چالش ها به توفیق الهی پیروز بشویم. خب، امروز 

فرصت های بزرگی داریم. یکی از بزرگ ترین فرصت های ما مربوط می شللود به نیروی انسانی 

کارامد و مبتکر که در کشور ما بحمدالله به وفور و فراوانی، نیروی کارآمد و عمدتاً جوان و دارای 

ابتکار و روحیّه وجود دارد.

یکللی از بزرگ ترین فرصت هللای ما همراهی مردم ما و جوان های مللا با نظام و هدف های 

نظام و امام بزرگوار است. من به شما برادران و خواهران عزیز توجه می دهم که نگاه کنید 

در این راه پیمایی های روز قدس یا بیسللت ودوم بهمن، عمدْه جوان ها هستند؛ این جوان ها 

همان جوانهایی هستند که شللبانه روز به وسیله رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی، در 

زیر بمباران تخریب قرار دارند. غوغایی است در دنیا! در دنیای مجازی، در دنیای رسانه های 

صوتی و تصویری، صدها رسانه و با یک اعتبار هزارها رسانه، در حال بمباران افکار جوان های 

ما هستند. بعضی  از آن ها سعی می کنند جوان ها را از دین برگردانند، بعضی سعی می کنند 

آن ها را از نظام اسللامی منصرف کنند، بعضی سعی می کنند آن ها را به ایجاد اختاف وادار 

کنند، بعضی سعی می کنند آن ها را در خدمت هدف های خبیث خود بگیرند، بعضی سعی 

می کنند آن ها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند. 

این بمباران به طور دائم بر روی سللر جوان های ما و به وسیله همین دستگاه ها و رسانه های 

صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام اسللت؛ درعین حال، شللما نگاه می کنید، می بینید 

ده ها میلیون از همین جوان ها در سرتاسر کشور در روز بیست و دّوم بهمن می آیند و شعار 

خب��ر و نظ��ر
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می دهند و ابراز احساسات می کنند و نسبت به امام، نسبت به اسام، نسبت به نظام اسامی 

ابراز ارادت می کنند؛ این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است.

یکی دیگر از فرصت ها عبارت اسللت از پیشرفت های علمی ای که در دوران تحریم به وجود 

آمده اسللت. یک وقت قدرت ها و دولت ها و پول ها و سللرمایه های جهانی و بین المللی به 

کمک یک ملتللی می آیند، یک وقت همه درها را به روی یک ملت می بندند؛ در عین حال آن 

ملت می تواند در بخش های مختلف کارهای بزرگ بکند. امروز شللما این کارها را مشاهده 

می کنید. این ها را دست کم نباید گرفت. همین فاز دوازدهم پارس جنوبی که چند روز قبل 

از این به وسللیله رئیس جمهور افتتاح شللد، یک طرح صنعتی بسیار بزرگ و پیچیده است که 

می تواند رشد اقتصادی کشور را و محصول تاش عمومی کشور را به صورت محسوسی افزایش 

بدهد. از این قبیل چیزها فراوان داریم. 

ماحظه کردید در رزمایش نیروهای مسلللح، دسللتگاه هایی وارد عرصه شده اند که دشمنان از 

دیللدن این ها تعّجب می کنند. این تعّجب را به زبان هم می آورند. نه اینکه ما تعّجب آن ها را 

حدس بزنیم؛ خودشان می گویند که تعّجب می کنند. این ها همه در زمان تحریم اتفاق افتاده 

اسللت. این چیز کوچکی نیسللت، این فرصت بسیار بزرگی اسللت. این ها را در طول سال های 
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متمادِی تحریم یعنی از سالهای 89 و 90 و 91 و 92 که این تحریم هاِی به گمان آن ها فلج کننده 

بر کشور سایه می انداخته است جوان های ما انجام دادند، نیروهای مبتکر ما انجام دادند. این 

خیلی فرصت بزرگی برای کشور است؛ ]پس[ همین تحریم ها هم فرصت است. 

من این را بعداً مختصراً عرض خواهم کرد که خود همین تحریم ها به یک معنا فرصت است 

برای ملّت ایران؛ بله، دشواری هایی به وجود آورده است، اما این تحریم می تواند فرصت باشد 

که در این زمینه عرض می کنم. البتّه چالش هایی هم داریم که درباره این چالش ها هم امروز 

مقداری عرض خواهم کرد. امروز یکی از نقدترین و بزرگ ترین چالش های کشللور مسللئله 

اقتصاد ملّی است؛ اقتصاد. انتظار بحّق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار 

باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل  قبول خارج بشود، از مشکات 

نجات پیدا کند. 

این ها انتظارات مردم ماسللت و این انتظارات بحق است. اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت 

جللدی و یک کار بزرگ اسللت که من حاال بعضی از خصوصیللات را عرض می کنم. من البته 

چند سللال اسللت راجع به اقتصاد حرف می زنم. من در همین جلسلله، چند سال قبل از این 

پیش بینی کردم و گفتم دشللمنان بر روی اقتصاد ما متمرکز خواهند شللد، مسئولین باید به 

فکر باشند، خودشان را آماده کنند؛ کمرها را محکم کنند برای مواجهه با خصومت دشمنان 

و سیاسللت های خصمانه دشللمنان که روی اقتصاد کشور متمرکز شده اند. حاال من در مورد 

اقتصاد، مطالبی را عرض خواهم کرد.

امر وز دهه عدالت و پیشللرفت از نیمه گذشته اسللت. یک دهه را ما به عنوان دهه عدالت و 

پیشرفت معین کردیم و معرفی کردیم که از نیمه گذشته؛ 20  ساِل چشم انداز به نیمه رسید. 20 

سالی که برای چشم انداز معین کردیم و سیاست گذاری کردیم، ده ساِل آن گذشته است؛ ده سال 

]دیگر[ در مقابل روی ماست. 

این ها مسللائل مهمی است؛ حساسللیت مسللائل اقتصادی با توجه به این واقعیّت ها بیشتر 

می شود.دشللمنان ما صریحاً می گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی، یک هدف سیاسی 

اسللت. هدف آن ها این اسللت که مردم ایران را در مقابل نظام اسللامی قرار بدهند. توّجه 

بفرمایید! البتّه بله، »مرگ بر آمریکا«، چون آمریکا آن عامل اصلی این فشارهاست و خودشان 

هم اصرار دارند بر اینکه متمرکز بشوند روی اقتصاد ملت عزیز ما. هدفشان چیست؟ هدف 

این اسللت که مردم را در مقابل دستگاه قرار بدهند. این را صریحاً می گویند که می خواهیم 

خب��ر و نظ��ر
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فشار اقتصادی بیاوریم تا وضعیّت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل 

دولت و در مقابل نظام اسللامی. این را صریحاً می گویند؛ البتّه به دروغ، گاهی ادعا می کنند 

که طرفدار ملت ایران اند که این دروغ ها را نمی شود باور کرد و نباید از دشمن باور کرد، لکن 

هدفشان همان هدف سیاسی است. 

می خواهند این امنیتی که امروز در کشور ما هست را که این امنیّت، در منطقه غرب آسیا 

که ما در آن قرار داریم، بی نظیر اسللت؛ بحمدالله امروز نه در شللرق ما، نه در غرب ما، نه 

در شمال ما، نه در جنوب ما، در هیچ کشوری امنیتی مانند امنیتی که امروز بر کشور ما و 

ملت ما حاکم اسللت، وجود ندارد به دسللت مردم از بین ببرند و مردم را وادار کنند به برهم 

زدن امنیت و حرکات اعتراضی را در کشللور شللروع کنند. دارند تحریک می کنند، دارند کار 

می کننللد، دارند برنامه  ریزی می کنند. این کاری اسللت که با جدیّت و با شللّدت به دنبال آن 

هستند؛ خب این یک شرایط مهم است، این یک چالش بزرگ است. وقتی چنین چالشی در 

کشور وجود دارد، همه نیروها باید در کنار هم قرار بگیرد، با هم کار کنند و مسئله اقتصاد 

را جدی بگیرند.

مللن چند نکتلله را در باب اقتصاد عرض می کنم. نکته اّول این اسللت که امروز عرصه اقتصاد، 

به خاطر سیاست های خصمانه آمریکا، یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از 

نوع خاص. در این عرصه کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تاش کند، جهاد کرده است. امروز 

هر کسللی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد 

است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد. باید این جهاد 

را همه با تدبیر مخصوص خود و ساح مخصوص خود انجام بدهند. این نکته اّول.

نکته دّوم این است که در نگاه کان به اقتصاد کشورمان، دو جور نگاه وجود دارد. من خواهش 

می کنللم، بخصوص صاحب نظران و همچنین جوانان و عاّمه مردم عزیزمان به این نکته توّجه 

کنند که دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشللرفت اقتصاد وجود دارد. یک نگاه می گوید که 

ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت های 

بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیت ها یا استفاده نشده است یا درست استفاده 

نشده اسللت؛ از این ظرفیت ها اسللتفاده کنیم؛ ]یعنی[ اقتصاد درون زا؛ اقتصادی که مایه خود 

و ماده خود را از درون کشللور و از امکانات کشللور و از توانایی های مردم خودمان به دسللت 

می آورد. این یک نگاه اسللت که می گویند بللرای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی 
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کشللور و استعدادها را و ظرفیت ها را بشناسللیم، آن ها را به درستی به کار بگیریم، ]آن وقت[ 

اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه.

نگاه دّوم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزهاست؛ 

می گوید سیاسللت خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درسللت بشللود، با فان مستکبر 

کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت های مستکبر را در بخش های گوناگون و 

مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوم است. امروز شرایط 

کشور به ما نشان داده است که این نگاه دّوم یک نگاه کاماً غلط و عقیم و بی فایده است. 

همین تحریم هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می شود، دلیل محکم و متقنی است بر 

غلط بودن این نگاه؛ یعنی شللما وقتی که به امید قدرت های خارجی نشسللتید تا آنها بیایند 

اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آن ها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آن ها به حّد کم 

قانع نیستند. 

وقتی که شللما نگاه می کنید به بیرون، مواجه می شللوید با یک مسئله ای مثل کاهش قیمت 

نفت؛ ناگهان قدرت های مستکبر با همراهی ایادی منطقه ای خودشان متأّسفانه به این نتیجه 

می رسللند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند. شما مواجه می شوید 

با یک چنین مشکلی. وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، 

دیگر این جور نیست.

امروز خارجی ها و رؤسای قدرت های مستکبر می خواهند همین نگاه دّوم را در مردم ما تقویت 

کنند. من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران  کرده است، 

دیللدم. او در این پیام می گوید که شللما بیایید حرف های ما را قبول بکنیللد. در واقع محتوا و 

محصول حرف او این اسللت؛ می گوید در مذاکرات هسللته ای آن چیزی را که ما به شما دیکته 

می کنیم، این را شما قبول بکنید تا در کشور شما  کار به وجود بیاید،  تا سرمایه به وجود بیاید، 

تا فّعالیت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دّوم. این نگاه، نگاهی است که 

هرگز به نتیجه نخواهد رسید.  باید نگاه کنیم به درون کشور. ظرفیت های درونی بسیار است.

این اقتصاد مقاومتی که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوش بختانه مورد قبول و استقبال 

همه صاحب نظران قرار گرفت یعنی من حتی یک نفر از صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی 

را ندیدم که آنچه را به عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده، او رد کند ناظر به همین 

اسللت؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشللور. وقتی که اجازه نمی دهند که شما برای زمین 
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خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا 

محتاج  آب آن همسایه بخیل نباشی. باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش 

ببریم. این هم نکته دّوم.

نکته سللوم، نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه دیگری، بدون هدف گذاری نمی شللود حرکت 

کرد. باید هدف گذاری بشللود. اگر در هر کاری بدون هدف گذاری، مسللئوالن دولتی حرکت 

کنند و پیش بروند، کار به روزمرّگی خواهد رسید؛ به نتیجه نمی رسد. هدف گذارِی مشّخص 

و ثابتی باید وجود داشللته باشد که به سللمت آن هدف، همه دستگاه ها را و همه امکانات 

را بسللیج کنند. به نظر بنده آن چیزی که امسللال و سال های بعد از این باید به عنوان هدف 

اقتصاد مورد توّجه باشد، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. همه تاش ها از 

سللوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج  بشود. از همه مسئوالنی که در زمینه های 

اقتصادی فّعالیت دارند و از همه آحاد مردم باید مطالبه بشللود که به مسئله تقویت تولید 

داخلی کمک کنند.

البتّلله راه هایی وجود دارد برای کمک که من بعضللی را عرض می کنم. یکی از الزم ترین کارها 

این است که از بنگاه های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود، یکی از کارها این است که 

فّعالیت های بنگاه های دانش بنیان تقویت بشللود. اینکه ما روی علم و فّناوری تکیه می کنیم، 

فقط به خاطر این نیست که می خواهیم نِصاب علمی خودمان را باال ببریم. پیشرفت علم و 

فّناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند. بنگاه هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد 

ملّی کمک کنند. 

یکی از کارهای الزم، نهضت کاهش خام فروشللی است. اینکه من چندی پیش راجع به وابسته 

بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سللخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری 

کنیم که خام فروشللی به تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به کلی از بین برود؛ باید ارزش افزوده 

ایجاد کرد. بانک ها می توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده. 

این مورد توّجه مسئوالن ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور 

با شیوه های خاص برخی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود 

کردنللد. بانک هللا می توانند کمک بکنند و یا می توانند تخریب کنند. یکی از کارهای اساسللی 

تسهیل سرمایه گذاری است، یکی از کارهای اساسی  کاهش واردات کاالهای مصرفی است، یکی 

از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. 
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کارهای گوناگونی را مسئولین دولتی می توانند انجام بدهند. بخشی از آن ها این چیزهایی بود 

که من اینجا عرض کردم. البته این کارها همه کارهای دشواری است. گفتن این حرف ها آسان 

اسللت، عمل کردن آن ها مشکل اسللت. اما همین کار مشکل را مسئولین حتماً بایستی انجام 

بدهند؛ چون مسئله، مسئله مهمی است. مردم هم می توانند نقش ایفا کنند. آن کسانی که قادر 

بر سرمایه گذاری هستند، سرمایه گذاری شان را متوجه تولید کنند و در تولید سرمایه گذاری بکنند. 

کسانی که مصرف کننده هستند که همه ملّت ما در واقع مصرف کننده اند محصوالت داخلی را 

مصرف کنند که من روی این بارها و بارها تکیه کردم و امروز هم عرض می کنم و تکیه می کنم. 

 همه سللعی بکنند محصوالت داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانللی را حمایت بکنند، کارگاه 

تولیدی داخلی را با مصرف کردن ]محصول[ آن رونق بدهند. 

پرهیز از اسراف؛ کسانی که اهل اسراف اند بدانند، این اسراف و زیاده روی و ریخت و پاش که در 

اسام این همه مذمت شده است، سرنوشت اقتصاد ملی را تعیین می کند. اگرچنانچه از اسراف و 

زیاده روی و ریخت وپاش اموال شخصی، چه آب، چه نان، وسایل تشریفاتی زیادی در مهمانی ها، 

در عقدها، در عروسی ها، در بقیه  مراسم و چه بقیه چیزهای دیگر پرهیز بشود، به اقتصاد ملی 

کمک می کند. آن کسانی که در کارهای تجارت خارجی و دادوستد خارجی هستند، می توانند 

نقش ایفا کنند؛ نقش آن ها هم عبارت است از صّحت عمل تا بتوانند آبروی ملّت ایران را ]حفظ 

کنند[. این هم نکته سّوم.

نکته چهارم در زمینه اقتصاد این است که تحریم تنها ابزار دشمن است. این را بدانند. تنها ابزار 

دشمن برای مقابله با ملت ایران امروز عبارت است از تحریم. اگر ما درست عمل کنیم، با تدبیر 

عمل کنیم، تحریم می تواند بی اثر بشود. همچنان که اشاره کردم، همین دستگاه های تولیدی و 

صنعتی ای که امروز خوش بختانه دستگاه های دولتی آن ها را افتتاح می کنند ازجمله همین فاز 

دوازدهم پارس جنوبی که قباً اشاره کردم و همین پیشرفت های نظامی و همین پارک های علم 

و فّناوری و امثال این ها کارهایی است که می تواند این جور تحریم را از بین ببرد؛ اثر تحریم را 

اّول کاهش بدهد، بعد هم از بین ببرد. 

تحریْم مشکل تراش بود، اما برای ما برکاتی هم داشت. تحریم به ما نشان داد که باید به خودمان 

متّکی باشللیم و به ما ثابت کرد که می توانیم از نیروهای درونی خودمان اسللتفاده کنیم. اگر 

مسئولین دولتی و آحاد مردم و بخصوص فّعاالن بخش های اقتصادی هّمت بکنند، تاش بکنند 

و دستگاه های رسانه ای عمومی هم کمک بکنند که حاال اشاره خواهم کرد ان شاءالله خواهیم 
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دیللد کلله تحریم قادر نخواهد بود که ملت ایران را از پیشللرفت باز دارد. یک مطلب راجع به 

مسائل هسته ای عرض بکنیم؛ البتّه نکات دیگری هم وجود دارد که نمی خواهم بیش از این در 

این زمینه بحث را ادامه بدهم. چند جمله در باب مسائل هسته ای: اّوالً در زمینه مسائل هسته ای، 

دشمنان ما که طرف مقابل ملت ایران قرار دارند که عمده هم آمریکاست این ها دارند با تدبیر 

و سیاست گذاری حرکت می کنند. این را ما کاماً توّجه داریم. می فهمند که دارند چه کار می کنند. 

آن ها به این مذاکرات احتیاج دارند، آمریکا به مذاکرات هسته ای بسیار احتیاج دارد. این اختافاتی 

هم که می بینید در بین آمریکایی ها هست، سناتورهای آمریکا یک جور، دولت آمریکا یک جور، 

این معنایش این نیسللت که این ها به این مذاکرات نیازمند نیستند. نه، آن جناح مقابل دولت، 

مایل اسللت امتیازی را که در این مذاکرات وجود دارد، به نام حریفش که حزب دموکرات است 

ثبت نشود؛ دنبال این هستند. به این مذاکرات احتیاج دارند و این مذاکرات را برای خودشان الزم 

می دانند، اما ابراز استغنا می کنند.

در همین پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا متأسفانه حرف های غیر صادقانه ای وجود داشت. 

بااینکه نسللبت به ملّت ایران علی الظّاهر اظهار دوسللتی می کنند، اما انسان کاماً و به روشنی 

درمی یابد که این اظهارات صادقانه نیست. یکی از حرف ها این بود که در ایران کسانی هستند 
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که با حل دیپلماتیک مسللئله هسللته ای موافقت ندارند. این را او می گوید؛ می گوید در ایران 

کسللانی هستند که نمی خواهند مسئله هسته ای با مذاکرات دیپلماسی حل وفصل بشود. این 

دروغ است. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته ای حل بشود و با مذاکرات حل 

بشود. آنچه ملّت ایران نمی خواهند عبارت است از قبول تحمیل ها و زورگویی های آمریکا؛ این 

را نمی خواهد. آنچه ملت ایران در مقابل آن مقاومت می کند، قبول زورگویی های طرف مقابل 

است. طرف مقابل می گوید بیایید مذاکره کنیم و شما حرف های ما را موبه مو قبول کنید؛ این را 

می گوید. ملت ایران در مقابل این ایستاده است و یقیناً نه مسئولین ما، نه هیئت مذاکره کننده 

و پشت  سِر آن ها ملت ایران، مطلقاً این را قبول نخواهد کرد.

نکته دّوم در مورد مسللائل هسته ای این است که این مذاکراتی که امروز در جریان است که با 

دولت های اروپایی و با آمریکا مذاکره می کنند، مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیّه هسته ای است 

و الغیر. این را همه بدانند. ما درباره  مسائل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم. هدف های 

آمریکا در مسائل منطقه ای، درست نقطه مقابل هدف های ماست. ما در منطقه امنیت و آرامش 

می خواهیم، تسلّط ملت ها را می خواهیم. سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است.

شللما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید! دستگاه های استکباری و در 

رأس آن ها آمریکا، در مقابل بیداری اسامی ای که به وسیله ملت ها به وجود آمد، یک ضّد حمله 

را شللروع کردند که هنللوز ادامه دارد و ملت ها را در منطقلله دارد به تدریج بدبخت می کند. 

هدف آن ها این است؛ این درست نقطه مقابل هدف های ماست. ما نه در مسائل منطقه ای، 

نه در مسللائل داخلی و نه در مسللئله تسلیحات، با آمریکا مطلقاً صحبت و مذاکره ای نداریم. 

مذاکره، صرفاً در قضیه هسته ای است و اینکه ما در موضوع هسته ای با روش دیپلماسی چگونه 

می توانیم به نتیجه برسیم.

نکته سوم، اینکه آمریکایی ها تکرار می کنند که »ما قرارداد با ایران می بندیم، بعد نگاه می کنیم 

ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریم ها را برمی داریم،« این حرف، حرف غلط و غیر قابل قبولی 

است. این را ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات. 

آن کسانی که دست اندرکار هستند، فرق این دو را به خوبی می فهمند. این یک خدعه آمریکایی 

اسللت که می گویند قرارداد می بندیم، نگاه می کنیم به رفتارهللا، بعد تحریم ها را برمی داریم! 

این جوری نیسللت. همین طور که مسللئولین ما صریحاً گفته اند و رئیس جمهور محترم صریحاً 

گفت، رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیرد؛ یعنی رفع 

خب��ر و نظ��ر
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تحریم جزء توافق است، نه چیزی مترتّب بر توافق. یک نکته دیگر؛ آمریکایی ها تکرار می کنند 

که ایران بایستی در تصمیم هایی که می گیرد و چیزهایی که قبول می کند، بازگشت ناپذیری ای 

وجود داشللته باشد. این را ما قبول نداریم. اگر چنانچه طرف مقابل می تواند به هر بهانه ای 

بللاز هم تحریم ها را علیه ملّت ایران برقللرار کند، هیچ وجهی ندارد که هیئت مذاکره کننده 

ما بپذیرد و کاری انجام بدهد که این کار برگشت ناپذیر است؛ به هیچ وجه! این یک صنعت 

مردمی است، یک صنعت بومی است، متعلق به مردم است، دانش آن و فّناوری آن مال مردم 

است، باید پیش برود. این پیشرفت جزء ذات هر صنعت و فّناوری است. 

آن ها بحث بمب اتم را پیش می کشند، ُخب خودشان هم می دانند که ما دنبال ساح هسته ای 

نیستیم، اما این را یک بهانه ای قرار داده اند برای فشار آوردن بر ملت ایران. ما در این مذاکرات 

به همه تعهدات بین المللی پای بند بودیم، ما در این مذاکرات به تعّهدات اخاق سیاسی اسامی 

پای بنللد بودیم، ما نقض عهد نکردیم، ما دو جور حللرف نزدیم، ما تلوُّن به خرج ندادیم. نقطه 

مقابل و طرف مقابل ما آمریکایی ها هستند؛ عهدشکنی کردند، تلّون در آرا نشان دادند، تقلّب 

نشان دادند. رفتار آن ها یک رفتاری است که برای ملّت ما مایه عبرت است. آن کسانی هم که 

در درون مجموعه روشنفکری کشور هنوز ملتفت نبودند که طرف مقابلشان )آمریکا( کیست، 

خوب است نگاه کنند به این مذاکرات و بفهمند با چه کسی مواجه اند و آمریکا امروز در دنیا 

چه دارد انجام می دهد. 

این تهدیدهایی هم که می کنند بی اثر است. اینکه تهدید می کنند به تحریم بیشتر، اینکه در 

خال حرفها تهدید می کنند به تحّرک نظامی؛ اینها تهدیدهایی است که ملّت ایران را نمی ترسانَد. 

ملّت ایران ایستاده اسللت و ان شاءالله با کمال موفقیت از این آزمون بزرگ بیرون خواهد آمد؛ 

البتّه توفیقات الهی میتواند ملت ما را در این راه موفق کند.

مسللائل مهللّم دیگری هللم وجود دارد کلله مجال طرح آن ها االن نیسللت. مسلللّماً کارهای 

بزرگی برعهده ملّت و دولت ایران اسللت. مسللئله اتّحاد اسامی، مسئله کمک به ملت های 

مستضعف، گسترش نفوذ معنوی اسام در منطقه که امروز پرچم آن دست ملّت ایران است 

این ها کارهای بزرگی اسللت که اگر چنانچه خدای متعال توفیقات خود را شللامل حال ملت 

عزیزمان بکند که ان شاءالله خواهد کرد؛ به برکت دعاهای شما، به برکت همت و تاش شما 

و بخصوص جوانان این کارهای بزرگ را ان شاءالله انجام خواهیم داد. و الّسام  علیکم  و رحمة 

الله  و برکاته.
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ش��کنجه کودکان در اسرائیل / صندوق کودکان سازمان ملل متحد   خبر
سه خبر از 

فلسطین اشغال 
شده

)یونیسللف( اعام کرد که رژیم صهیونیسللتی همچنان با کودکان اسللیر 

فلسطینی بدرفتاری و آنان را شکنجه می کند. به گزارش ایرنا به نقل از مرکز 

اطاع رسللانی فلسللطین، یونیسللف در گزارشللی تأکید کللرد: مقام های 

صهیونیستی از مارس سال 2013م. دستورات نظامی جدیدی را در زمینه بازداشت کودکان صادر 

کرده اند. وی افزود: اسناد و مدارک جمع آوری شده به دست کارگروه این صندوق، بیانگر ادامه 

سرکوبگری های اشغالگران صهیونیست علیه کودکان فلسطینی است.

بر اسللاس این گزارش، بیش از سلله چهارم کودکان اسیر فلسطینی در زندان های این رژیم آماج 

شکنجه های جسمی قرار گرفته و نیمی از آنان به صورت برهنه مورد بازرسی بدنی قرار گرفته اند. 

یونیسللف در گزارش خود، یکی از نگران کننده ترین اقدامات مأموران رژیم صهیونیستی علیه 

کودکان زندانی را حبس طوالنی مدت آنان به بهانه بازجویی بیان و خاطرنشان کرده که این رفتار 

براساس قوانین بین المللی به مرز شکنجه می رسد.

از سوی دیگر، مدیر برنامه بازخواست جنبش جهانی دفاع از کودکان فلسطین نیز تأکید کرد که با 

وجود گفت وگوی مستمر یونیسف با مقام های رژیم صهیونیستی، این رژیم همچنان به اقدامات 

خشونت آمیز علیه کودکان ادامه می دهد.

وزیر خارجه اسرائیل: مخالفان را باید گردن زد! / وزیر خارجه رژیم اسرائیل اعام کرده باید  خبر

عرب هایی که مواضع ضد اسرائیلی دارند، گردن زد! شبکه المیادین به نقل از شبکه دوم تلویزیون 

اسرائیل گزارش داد: آویگدور لیبرمن ل وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ل خواستار سازش منطقه ای 

با مشارکت کشورهای عربی و فلسطینیان و بهره گیری از دیدگاه های مشترک اسرائیل با برخی 

کشورهای عربی شده است.

لیبرمن اظهار داشت که باید عرب های ساکن اراضی اشغالی را به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای 

که علیه اسرائیل و دسته ای که حامی آن هستند. او تأکید کرد: کسانی که ضد ما هستند را باید 

با تبر گردن زد؛ در غیر این صورت، نمی توانیم اینجا ماندگار باشیم! آویگدور لیبرمن در اظهاراتی 

تند در خصوص سازش با فلسطینیان گفت که فرصتی برای سازشی دوباره نیست و همه باید 

به این مسللئله واقف باشللند. به گزارش تابناک، در حال حاضر تنها دولت عربستان سعودی و 

گروه های سلفی همچون القاعده و داعش اقدام به گردن زدن مجرمان و مخالفان می کنند.

خب��ر و نظ��ر
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هاآرتص: راهی جز ترور بشار اسد باقی نمانده است / یک روزنامه صهیونیستی ضمن اعام  خبر

اینکه واقعیت در مرزهای جنوبی سوریه با حضور نیروهای ایران و حزب الله در حال تغییر است، 

افزود: راهی برای خاص شدن از دست رئیس جمهور سوریه، جز ترور وی وجود ندارد!

به گزارش فارس، عاموس هرئیل ل تحلیلگر روزنامه صهیونیستی »هآرتص« ل در گزارشی بر آخرین 

تحوالت سوریه نوشت: برآوردهای اسرائیلی حاکی از آن است که نبردهای جنوب سوریه بار 

دیگر، چه بسا در هفته آینده تجدید می شود و تل آویو در مقابل یک امتحان سخت دیگر قرار 

می گیرد؛ اینکه آیا باید به مشاهده اتفاقات اکتفا کند یا اینکه مانع از نفوذ حزب الله و ایران برای 

 سیطره کامل بر مناطق مرزی سوریه شود و جبهه جدیدی علیه آن به جبهه لبنان اضافه نماید.

بر اسللاس گزارش »االخبار«، هرئیل افزود: پیروزی یکی از طرفین نزاع فعاً در سوریه عملی 

نیست و سال اخیر گواه آن است. از دیدگاه تل آویو، این درگیری واقعاً با منافعش هماهنگ 

اسللت؛ زیرا دوسللت ندارد ارتش سللوریه به وضعیت قبلی خود، به عنوان یکی از دشمنان 

سرسللخت اسرائیل بازگردد. وی تصریح کرد: امکان سقوط بشار اسد ل رئیس جمهور سوریه ل 

گزینه ای در گذشته بود که اکنون ممکن نیست؛ مگر اینکه وی ترور شود.
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نظر شکنجه کودکان در فلسطین اشغال شده، کمک رژیم صهیونیستی به گروه های تروریستی، 

اعام صریح سیاست های تروریستی این رژیم و حمایت آشکار و بی پرده آمریکا و غرب از این 

رژیم یک طرف و ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی غرب هم یک طرف دیگر. این معادله 

چگونه قابل حل است؟

بلله گزارش العالم، تونللس از تصمیم خود برای از سللرگیری روابط  درخواست  خبر
تونس برای از 

سرگیری 
روابط با سوریه

دیپلماتیک با سوریه خبر داد. به گزارش »تابناک«، الطیب البکوش ل وزیر 

خارجه تونس ل در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت این کشور گفت کنسول 

یا دیپلماتی را به عنوان کاردار به سللوریه اعزام می کنیم. البکوش خاطر 

نشان کرد: به طرف سوری اعام کردیم که می تواند سفیری را به سوریه اعزام کند و ما نیز تصمیم 

گرفته ایم که به تعلیق روابط دیپلماتیک با سوریه پایان دهیم. المنصف المرزوقی ل رئیس جمهور 

سابق تونس ل در فوریه 2012م. روابط دیپلماتیک این کشور را با دمشق قطع و سفیر سوریه را 

اخراج کرد.

الطیب البکوش نگفت چرا از سال 2012م. تا امروز آن همه تروریست برای سرنگونی دولت  نظر

قانونی سوریه از تونس و سایر کشورهای عربی و غربی به این کشور اعزام شده اند تا میلیون ها 

انسللان سوری به وسللیله آن ها و همدستان دیگرشان از سایر کشورهای عربی و غربی، کشته، 

زخمی و آواره شوند.

به نوشته یک روزنامه صهیونیستی، جنگنده های اسرائیل در تجاوز  خبر مشارکت 
جنگنده های 

صهیونیستی در 
حمله به یمن

نظامی به یمن مشللارکت دارند. به گزارش پایگاه خبری شبکه »العالم«، 

روزنامه صهیونیسللتی »یلی« نوشللت: جنگنده های اسرائیل در عملیات 

نظامی»توفان قاطعیت« که به فرماندهی عربستان در یمن اجرا می شود، 

مشارکت کرده اند. یلی به نقل از آمیر اِشل ل فرمانده نیروی هوایی اسرائیل ل گزارش داد: نیروی 

هوایی اسرائیل اکنون در تخریب مواضع حوثی های یمن مشارکت می کند تا به کشورهای عربی 

برای سیطره بر یمن کمک کند. اشل گفت: ما امروز به جهانیان ثابت می کنیم که اسرائیل یک 

بدن بیمار در میان کشللورهای عربی نیسللت؛ بلکه این کشللورهای عربی هستند که امروز از 

اسللرائیل برای خاص شللدن از یکی از دوستانشان کمک می گیرند. یلی به نقل از فردی به نام 

خب��ر و نظ��ر
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محمد احمد که وی را فرمانده جنگنده های سعودی معرفی می کند، نوشت: من در ارتفاع 30 

هزار پایی دیدم که خلبانی که سللتاره داوود روی جنگنده اش نقش بسللته بود، با شللجاعت با 

حوثی ها می جنگید.

آنجا که عیان است، چه حاجت به بیان است! نظر

عدن به دس��ت انصارالله افتاد / به گزارش »تابناک« ارتش یمن و  خبر

چهار خبر و 
یک نظر

کمیته های مردمی شللهر عدن را آزاد و این اسللتان را کاماً تحت کنترل 

خود درآوردند و آن را از وجود گروه های تروریستی و تکفیری پاکسازی 

کردند. حمات هوایی ائتاف چند کشور عربی و غیر عربی به سرکردگی 

عربسللتان به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد و در جریان این حمات تجاوزکارانه 

تاکنللون حدود هزار نفر شللهید یا مجروح شللده اند. با توجه به هدف قللرار گرفتن مناطق 

مسللکونی و شللهرها یا محل پناه گرفتن آوارگان، بیشللتر قربانیان این حمات زن و کودک 

هستند.
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تعقیب عناصر تکفیری در عدن همچنان ادامه دارد / نیروهای یمنی با کمک کمیته های  خبر

مردمی، به تعقیب عناصر تکفیری در مناطق مختلف عدن ادامه می دهند. به گزارش شللبکه 

تلویزیونی »المسللیرة«، نیروهای امنیتی و مسلح با کمک کمیته های مردمی و اهالی عدن به 

تعقیب عناصر تکفیری و شبه نظامیان ادامه می دهند. نیروهای مسلح و مردمی منطقه »کریتر« 

را هم آزاد کرده اند. عبدالکریم الزارحی ل خبرنگار این شللبکه ل در گزارشی از حمات نیروهای 

یمنی علیه عناصر تکفیری که با پخش تصاویری از این درگیری ها همراه بود، گفت: نیروهای 

مسلح و مردمی هم اکنون به سمت کریکر و صیره می روند تا مأموریت خود را تکمیل و این 

مناطق را از عناصر تکفیری القاعده پاکسازی کنند. 

یکی از نیروهای کمیته های مردمی درباره روند درگیری ها به خبرنگار المسللیره گفت: امروز 

منطقه صیره به طور کامل پاکسازی شد و هم اکنون در آستانه کریکر هستیم. وی درباره واکنش 

اهالی اسللتان های جنوبی به حضور نیروهای ارتش و کمیته های مردمی گفت: اهالی مناطق 

جنوبی به حضور ما خوش بین هستند و از ما استقبال کردند. مردم دوست دار حقیقت و عدالت 

هستند. همه مردم یمن مخالف ظلم و ستم هستند. 

خب��ر و نظ��ر
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کشته شدن 11 شهروند یمنی در آخرین حمله سعودی ها / در حمله جنگنده های سعودی  خبر

به غرب صنعا، 11 شهروند یمنی کشته شدند. به گزارش المیادین، جنگنده های ائتاف متجاوز 

به سللرکردگی عربستان سللعودی با بمباران روستای حجر عکیش در منطقه بنی مطر در غرب 

صنعا، 11 غیرنظامی را از جمله چهار مرد، سه زن و چهار کودک کشتند.

جنایت جدید عربستان در یمن / جنگنده های سعودی در جنایتی جدید در یمن، منازل  خبر

شللهروندان را در یکی از مناطق اطراف صنعا هدف قرار داده و ده ها شللهروند را به شهادت 

رساندند. به گزارش پایگاه خبری شبکه »العالم«، جنگنده های سعودی روستای عکاش از توابع 

شهرستان بنی مطر در استان صنعا را هدف قرار دادند.

صالح اللمدی ل فرماندار بنی مطرل گفت که پس از این حمله، امدادگران اجسللاد یک خانواده 

را از زیر آوار بیرون آوردند که شللماری از آنان زن و کودک هسللتند. وی خاطر نشللان کرد که 

جنگنده های سعودی هفت خانه دیگر را نیز در این حمله ویران کردند و اجساد ده ها شهروند 

هنللوز زیر آوار این خانه هاسللت. اللمللدی، کمک فوری به مجروحان ایللن حمله تجاوزکارانه 

عربستان را خواستار شد.

حمات هوایی عربستان به یمن بی شباهت به حمات هوایی اسرائیل به نوار غزه نیست؛  نظر

با این تفاوت که مردم یمن امکانات بیشتری نسبت به مردم غزه در اختیار خود دارند. امروز 

یمن نیز به وسیله عربستان و متحدانش ل مانند غزه ل از زمین و دریا و هوا محاصره شده است.

بحران در روابط دیپلماتیک تونس و ترکیه / به گزارش پایگاه خبری  خبر

دو خبر و 
یک نظر

شللبکه »العالم«، یک مسللئول ارشد ترکیه ای خاطرنشللان کرد که وزارت 

خارجه این کشور از سفیر تونس خواسته است درباره اتهامات وزیر خارجه 

 تونس مبنی بر تسللهیل عبور افراطی ها به سوریه و عراق توضیح دهد.

الطیب البکوش ل وزیر خارجه تونس ل به تازگی به خبرنگاران گفته بود: از سفیر خود در ترکیه 

خواستیم به مسئوالن این کشور یادآوری کند که ما نمی خواهیم کشوری اسامی مانند ترکیه از 

طریق تسهیل عبور تروریست ها به عراق و سویه تحت عنوان »جهاد«، به صورت مستقیم و یا 

غیر مستقیم به تروریسم در تونس کمک کند.
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البکوش خاطر نشان کرد: ما این جنگجویان را مجاهد نمی دانیم و اقدامات آنان هیچ گونه ارتباط 

دور و نزدیک با جهاد ندارد. این افراد جوانانی فریب خورده هستند که اکثر آنان از طریق مرزهای 

زمینی ترکیه به عراق و سوریه رفته اند. وی تأکید کرد: بعضی از کسانی که در آنجا )عراق و سوریه( 

جنگیده اند، اکنون بازگشته اند تا در تونس دست به اقدامات تروریستی بزنند.

شهروندان تونسی بدون نیاز به گرفتن ویزا می توانند به ترکیه سفر کنند. بر اساس آمار منتشر 

شللده از سللوی وزارت کشور تونس، حدود سه هزار تبعه این کشللور به گروه های تروریستی 

در عراق و سللوریه پیوسللته  و حدود 500 نفر از این تروریست ها طی ماه های اخیر به تونس 

بازگشته اند. حمله اخیر تروریستی به یک موزه مشهور در پایتخت تونس 21 کشته برجا گذاشت. 

داعش مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفته است.

بازداشت 21 دانشجوی معترض در ترکیه / نیروهای پلیس ترکیه 21 دانشجوی معترض را  خبر

در دانشگاه استانبول بازداشت کردند. به گزارش »ایلنا« به نقل از خبرگزاری »الشرق االوسط«، 

نیروهای پلیس ترکیه 21 دانشجوی دانشگاه استانبولرا  که به سیاست دولت این کشور و مؤسسه 

آموزش عالی این کشللور معترض هستند، بازداشللت کردند. این دانشجویان که 11 نفر از آنان 

دختران دانشللجوی دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول هسللتند، در پی اعتراض و درگیری با 

نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.

سیاست خارجی هر کشور ادامه طبیعی سیاست داخلی آن کشور است. وقتی کشوری  نظر

در سیاست داخلی خود بر سرکوب تکیه کند، در سیاست خارجی حامی تروریسم از کار در 

می آید!

حامد کرزای ل رئیس جمهور پیشللین افغانسللتان ل بلله دولتمردان  خبر
هشدار حامد 
کرزای به 
اشرف غنی

کشللورش هشللدار داده و گفت: تسلللیم شدن به فشللارهای پاکستان 

مبارزات مردم افغانسللتان علیه امپریالیسم بریتانیا و تجاوز شوروی را 

بی ارزش خواهد سللاخت. به گللزارش خبرنگار »مهللر« در کابل، حامد 

کرزای ل رئیس جمهور پیشللین افغانسللتان ل به اشرف غنی هشللدار داد که در روابط خود با 

پاکستان محتاط باشد. وی تأکید کرد کشورش هرگز تسلیم فشار پاکستان نخواهد شد و اجازه 

خب��ر و نظ��ر
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نخواهد داد تا سیاست خارجی افغانستان توسط اسام آباد کنترل شود. وی به مقامات دولت 

وحدت ملی که بیش از هر زمان دیگر به پاکستان نزدیک شده اند، هشدار داد و گفت: تسلیم 

شدن به فشارهای پاکستان مبارزات مردم افغانستان علیه امپریالیسم بریتانیا و تجاوز شوروی 

را بی ارزش خواهد ساخت.

حامد کرزای در سخنان خود اشاره ای به امپریالیزم آمریکا نکرد. نظر

شماری از مردان افغان برای اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز با  خبر
چرا مردان 

افغان برقع به 
سر کردند؟

زنان افغانستان، بُرقع به سر کردند. به گزارش پایگاه خبری شبکه »العالم«، 

حدود 30 مرد افغان درحالیکه برقع به سللرکرده بودند، مقابل ساختمان 

کمیته مستقل حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. این افراد پاکاردهایی 

را به دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود: »درد زنان درد ماست، برابری پیام ماست« و 

»ما به هرنوع خشونت "نه" می گوییم.« این اقدام در اعتراض به افزایش برخوردهای خشونت آمیز 

با زنان افغانستان صورت گرفت.
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رفتللار ضداسللامی طالبللان بللا زنان  نظر

مسلمان این کشللور خاطره دردناکی را در 

میان مردم افغانستان برجای گذاشته است. 

بی تردید، مردم افغانستان باید راه دشواری 

را طی کنند تا بتوانند به حقوقی برسند که 

اسللام برای تمام مسلمانان ل چه زن و چه 

مرد ل تعیین کرده است.

دولت عبدالفتاح  خبر
برکناری 41 

قاضی به اتهام 
حمایت از مرسی

سیلسی در ملاه هللای 

اخیر فشار بر حامیلان 

اخلوان المسلللمین را 

افزایللش داده اسللت. بلله گزارش باشللگاه 

خبرنگاران به نقل از »رویترز«، دادگاهی در 

مصر 41 قاضی را به اتهام حمایت از اخوان المسلمین از کاْر برکنار و آن ها را بازنشسته کرد. بنا 

بر اعام منابع قضایی مصر، جرم 31 نفر از آن ها امضای بیانیه ای است که در اعتراض به برکناری 

محمد مرسی ل رئیس جمهور پیشین مصر ل تنظیم شده بود. تحلیلگران و حامیان حقوق بشر 

معتقدنللد نهادهای قضایی مصر چشللمان خللود را بر روی جرم قضاتی کلله از دولت مصر و 

عبدالفتاح سیسللی آشللکارا حمایت می کنند، می بندند. دولت مصر می گوید دخالتی در امور 

قضایی ندارد.

محمد مرسی ل رئیس جمهور پیشین مصر ل در پی یک کودتای نظامی از کار برکنار شد. از  نظر

آن زمان تاکنون، فشارها بر مردم مصر رو به فزونی بوده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به مصرف مواد  خبر
25درصد قتل ها 
به علت مصرف 

شیشه است
مخدر روان گردان هشدار داد و گفت: تحقیقات نشان داده است که شیشه 

مغز را کوچک می کند و علت 25 درصد قتل ها در کشور، مصرف شیشه 

است. علیرضا جزینی در گفت وگو با خبرگزاری »فارس« نسبت به مصرف 

خب��ر و نظ��ر
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مواد مخدر صنعتی و روان گردان هشدار داد. وی گفت: ما باید آسیب های مواد مخدر صنعتی 

را در رسللانه ها عنوان کرده و به گوش مردم برسللانیم؛ چرا که وقتی مردم آسللیب های کراک را 

فهمیدند، میزان مصرف آن در کشور بسیار کم شد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

ادامه داد: »در مورد شیشه نیز باید گفت که وقتی فرد شیشه مصرف می کند، رود را دریا و ارتفاع 

20 متر را یک متر می بیند و ممکن است خود را از ارتفاع 20 متری به پایین بیندازد؛ به گمان 

اینکه از فاصله یک متری پریده است!« 

وی به مسللائل زناشویی مصرف کنندگان شیشه نیز اشاره کرد و گفت: »فرد مصرف کننده زنش 

را دیو می بیند و برای کشتن او اقدام می کند. اخیراً موردی گزارش شده که فردی زن و دخترش 

را اشللخاص دیگری دیده و آن ها را کشته اسللت!« جزینی یکی دیگر از اثرات مصرف شیشه و 

روان گردان هللا را تجاوز به محارم از سللوی مصرف کننده عنوان کرد و گفللت: این افراد بعد از 

مصرف شیشلله فرق میان محارم خود و افراد دیگر را تشللخیص نداده و به محارم خود تجاوز 

می کنند. به گفته وی،  اکنون 26 درصد معتادان کشور مصرف کننده شیشه هستند.

حجم خطر موقعی خود را نشان می دهد که توجه داشته باشیم که بیش از چهار میلیون  نظر

نفر در کشور با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنند.

کشف مقبره س��رهای بریده در اطراف موصل / عضو شورای شهر  خبر

دو خبر و 
یک نظر

باب سومر ل در اطراف موصل ل از یافتن مقبره ای از سرهای بریده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شللبکه »العالم«، الفضلی اظهار داشللت: این گور 

جمعی مربوط به سرهای کسانی است که به دست عناصر گروه تروریستی 

داعش کشللته شدند. وی به شبکه رسانه ای عراق گفت: پس از آنکه اجساد این افراد به دست 

عناصر داعش به رودخانه دجله انداخته شد، سر آنان در منطقه باب سومر در یک گور جمعی 

دفن گردید. وزارت حقوق بشر عراق اعام کرد که سازمان ملل متحد قرار است گزارش مفصلی 

را در خصوص جنایت های داعش در موصل منتشر کند.

حماس خواستار نجات فوری »یرموک« شد / در پی ورود عناصر داعش به اردوگاه فلسطینی  خبر

»یرموک« در سوریه، یکی از اعضای ارشد حماس خواستار نجات فوری این اردوگاه شد. به گزارش 

خبرگزاری »فارس«، جنبش مقاومت اسللامی فلسللطین )حماس( خواستار مداخله فوری برای 
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نجات اردوگاه فلسطینی یرموک در سوریه شد. بر اساس گزارش وب گاه خبری »فلسطین الیوم«، 

اسماعیل رضوان ل یکی از اعضای ارشد حماس ل گفت: یک فاجعه در یرموک که سال هاست در 

محاصره به سر می برد، رخ داده و باید این فاجعه را در سریع ترین زمان ممکن پایان دهیم. وی 

از تشکیات خودگردان و سازمان آزادیب خش فلسطین )ساف( و تمام نهادهایی که در دمشق 

نماینده دارند، خواست برای نجات فوری اردوگاه مذکور اقدام کنند.

هفته گذشته سللازمان آزادی بخش فلسطین اعام کرد که تروریسللت های داعش وارد اردوگاه 

خب��ر و نظ��ر
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یرموک در جنوب دمشللق شللده اند. هم زمان، خبرنگار خبرگزاری »فارس« در دمشللق، در پی 

حمله روزهای اخیر گروه تروریستی تکفیری داعش با همکاری جبهه النصرة به اردوگاه آوارگان 

فلسطینی یرموک در جنوب دمشق و ورود عناصر داعش به بخش هایی از این اردوگاه، ائتاف 

گروه  های فلسللطینی مسللتقر در یرموک اعام کردند که عملیات آزادسللازی این اردوگاه را از 

گروه های تروریستی و تکفیری آغاز کردند. بر اساس این اعام، گروه های فلسطینی در اولین روز 

از عملیات خود که با پوشش آتش توپ خانه ای این گروه ها همراه بود و طی آن مقرهای داعش 

در اردوگاه هدف گرفته شللد، موفق شدند تعدادی از ساختمان ها و 

بناها و نقاط استراتژیک تصرف شده توسط داعش در »یرموک« را از 

این گروه باز پس گیرند.

الزم به یادآوری است که برخی از مقامات فلسطینی ل نظیر خالد  نظر

مشللعل ل از تروریست هایی که در سوریه با دولت قانونی این کشور 

می جنگند، حمایت کرده بودند. این تروریست ها امروز عراق و یمن 

را نیز به خاک و خون کشیده اند.

بلله گزارش »تابناک« مردم شللهر تکریت و  خبر
شادمانی مردم 
تکریت از ورود 
فاتحان عراقی

منطقه الشرقاط، جان فشانی های مبارزان الحشد 

الشعبی )بسیج مردمی( را گرامی داشتند و این 

پیللروزی را بلله مثابه پیللروزی هملله عراقی ها 

دانستند. بر پایه این گزارش، در حال حاضر تاش های واحد خنثی سازی 

بمب برای پاک سازی ساختمان ها و خیابان ها از بمب هایی که داعشی ها 

کار گذاشللته اند ادامه دارد، اما این کار وقت می برد؛ زیرا تکریت شهر 

بزرگی است و مناطق زیادی دارد. به گفته خبرنگار شبکه »العالم«، پس 

از پایان مرحله پاک سللازی شللهر، از خانواده های آوارۀ تکریت و دیگر 

مناطق درخواست خواهد شد که به خانه های خود برگردند.

پیروزی مردم مسلللمان عللراق در آزادسللازی تکریت را تبریک  نظر

می گوییم.
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امام جمعه نجف اشرف اعام کرد که موفقیت مذاکرات هسته ای  خبر امام جمعه نجف: 
مذاکرات لوزان 
پیروزی ایران 

است

بیللن ایران و گروه 5+1 در لوزان سللوئیس، پیللروزی بزرگی برای تهران 

است. به گزارش »فارس« به نقل از پایگاه »السومریه نیوز«، صدرالدین 

قپانچی امروز در خطبه نماز جمعه با تأکید بر اینکه کشورهای مستکبر 

مجبللور بلله اعام موافقت خود با ایران درباره برنامه هسللته ای این کشللور شللدند، گفت: 

دستاوردی که در مذاکرات لوزان بین ایران و گروه 5+1 حاصل شده است، یک پیروزی برای 

ایران محسوب می شود.

امام جمعه نجف تأکید کرد که »ایران توانسللت سللرمداران اسللتکبار جهانی را مجبور کند که 

موافقت خود را با برنامه هسته ای این کشور اعام کنند.« وی در بخش دیگر از سخنان خود در 

نجف اشرف از مقاومت ملت یمن تمجید کرد و گفت: تجاوز علیه یمن امری غیر قبول است.

صدرالدین قپانچی همچنین از همراهی اتحادیه عرب با تجاوزات علیه یمن ابراز تأسف کرد و 

گفت: عملیات متجاوزانه ائتاف سعودی موسوم به »طوفان قاطع« به فروپاشی هیبت همه 

آن ها سرعت خواهد بخشید. امام جمعه نجف در ادامه به مسئله آزادسازی تکریت اشاره کرد 

خب��ر و نظ��ر

36



فرهنگ اسالمی/ شماره22/ اردیبهشت 1394

و گفت: تکریت به دست قهرمانان مؤمن، بدون نیاز به کمک ائتاف بین المللی ضد داعش آزاد 

شده اسللت و شاهد آن هسللتیم که چگونه عناصر داعش همانند موش به دنبال سوراخ موش 

می گردند!

بللی تردید پیروزی جمهوری اسللامی ایران در مذاکرات سللوئیس از جهت آنکه ماهیت  نظر

استکباری سیاست های غرب را نمایان ساخت، درخور توجه است.

سللفیر فرانسلله در آمریکا گفت ایران سیاست های معقول را دنبال  خبر
نظر سفیر فرانسه 
در مورد سیاست 

خارجی ایران
می کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژرار آرو ل سفیر فرانسه در آمریکا 

ل در صفحلله توییتر خود دربللاره ایران نوشته اسللت: صرف نظر از اینکه 

لفاظی ها چه باشللد ، ایران کشللوری معقول است که سیاست معقول را 

مبتنی بر منافع ملی خود دنبال می کند. وی افزود: ایران سیاست خارجی سنتی پارس با هزاران 

سال قدمت را به روشی تهاجمی دنبال می کند. دولت های پارس و عرب های سنی قرن ها بر سر 

عراق جنگ داشتند. تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003م. توازن را به نفع اولی )پارس( تغییر 

داده است. من قبول ندارم که یک رژیم دیگر در تهران آن نوع از سیاست خارجی را دنبال کند 

که تفاوت زیادی با سیاست کنونی ایران داشته باشد.

لفاظی ها تغییر خواهد کرد.  اسرائیل برای ایران واقعاً اهمیتی ندارد؛ بلکه برای ایران، حزب الله به 

عنوان ابزار نفوذ در دنیای عرب اهمیت دارد.ایران از اسرائیل به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده 

می کند، اما هدف واقعی و هدف پارسی آن، سلطه در خلیج فارس است.

آنچه سفیر فرانسه گفته اگرچه در ظاهر چاپلوسی و تملق گویی نسبت به ایران است، ولی  نظر

در واقع چیزی جز ایجاد شکاف بین مردم مسلمان ایران و مردم مسلمان عراق و دیگر کشورها 

و نفی هویت اسامی ملت ایران نیست؛ وگرنه او بهتر از همه می داند که در زمان شاه مخلوع، 

سیاست ایران حمایت از رژیم های مرتجع عرب نظیر رژیم سعودی، رژیم اردن و سایر رژیم های 

وابسته بوده است. ما باید هشیارتر از آن باشیم که فریب این ترفندها را بخوریم.

اینکه این فرد ادعا کرده که اسرائیل برای ایران واقعاً اهمیتی ندارد، دروغی دیگر است. اگر نابود 

کردن این غده سللرطانی برای ایران اهمیت نداشللت، مردم ایران این همه در راه مبارزه با این 

رژیم سرکوبگر و کودک کُش فداکاری نمی کردند.
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در 10 ماه نخست سال گذشته، دو هزار و 890 دستگاه بی.ام.و، 719  خبر چه تعداد 
خودرو لوکس 
در سال 93 
وارد شد؟

دسللتگاه مرسدس بنز، 16 دستگاه پورشه و 12 دستگاه مازراتی وارد ایران 

شده است. به گزارش خبرنگار »تابناک اقتصادی«، در 10 ماه نخست سال 

93 در مجموع 71هزار و 690 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده که 

در این میان، خودرو های برند »هیوندای« با 33هزار و 395 دستگاه، بیشترین سهم را در واردات 

خودرو به خود اختصاص داده اند. پس از هیوندای، خودروهای برند »کیا« با 13هزار و 6 دستگاه 

رتبه دوم خودروهای وارد شده به کشور را در اختیار دارند. پس از این دو برند کُره ای، »تویوتا«ی 

ژاپنی با 8هزار و 234 دستگاه در رتبه سوم خودرو های وارد شده به کشور در 10 ماهه نخست 

امسال جای دارد.طی این مدت در مجموع 10هزار و 844 دستگاه هیوندای سانتافه وارد کشور 

شده اسللت. به این ترتیب این خودرو توانسللت در میان خودروهای وارد شده به کشور عنوان 

نخست را از آِن خود کند. بر اساس این گزارش، در میان برندهای لوکس وارداتی به ایران، ب.ام.و 

آلمان با 2 هزار و 890 دستگاه خودرو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و »لکسوس« 

توانسته با یک هزار و 84 دستگاه خودرو رتبه دوم را از آن خود کند و از مرسدس بنز پیشی بگیرد. 

خب��ر و نظ��ر
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تغییر نظام ارزش های اجتماعی بزرگ ترین خطری است که انقاب اسامی را تهدید می کند.  نظر

غرب اگر از دروازه سیاست رانده شد، می تواند از پنجره های اقتصاد و فرهنگ برگردد.

یک نماینده پارلمان ترکیه فاش کرد که دولت ترکیه طی سللال های  خبر
افشاگری 

تکان دهنده در 
پارلمان ترکیه

گذشللته 50 هزار تروریسللت را برای مقابله با نظام سوریه جذب کرده و 

آموزش داده است.

به گزارش شبکه خبری »العالم«، شاواک بایف ل نماینده حزب جمهوری خواه 

خلللق در پارلمللان ترکیه ل طی یک کنفرانس خبری در صحن پارلمان این کشللور فاش کرد که 

طی سال های گذشته 50 هزار تروریست در چارچوب سیاست های خصمانه دولت ترکیه علیه 

سوریه به ترکیه آمده اند. وی افزود: »سؤال اساسی این است که این تروریست ها در کجا اقامت 

می کنند، هزینه های آنان را چه کسی می پردازد و چه تضمینی وجود دارد که این افراد تهدیدی 

برای امنیت کشللور نباشللند؟« این نماینده پارلمان تأکید کرد: »گروه تروریستی داعش پس از 

شکسللت در عین العرب )کوبانی( با اطاع سازمان اطاعات و ارتش ترکیه، ساح های سنگین و 

مهمات خود را به ترکیه منتقل کردند.«

بایف ضمن ابراز شگفتی از »بی مباالتی« دولت حزب عدالت و توسعه در حمایت از داعش 

و مسلللح کردن این گروه تروریسللتی و پناه دادن به آن ها و درمان زخمی هایشللان گفت: 

»دولت ترکیه اعتباراتی را که برای پناه دادن به آوارگان سوری اختصاص داده شده است، در 

اختیار تروریسللت های داعش قرار می دهد!« این نماینده پارلمان اضافه کرد: »دولت ترکیه 

تدابیری اتخاذ کرده تا زمینه پیوستن شهروندان ترکیه به سازمان های تروریستی فراهم شود.« 

وی از کابینه حزب عدالت و توسللعه خواست اگر برای امنیت شهروندان ترکیه ارزشی قائل 

است، قانونی تصویب کند که داعش را به عنوان سازمانی تروریستی بشناسد.

از سللوی دیگر، چاووش اوغلو ل وزیر خارجه ترکیه ل با بیان اینکه یادداشت تفاهم آموزش و 

تجهیز تروریسللت های فعال در سللوریه بین این کشور و آمریکا امضا شده است، اذعان کرد 

که »مبارزه با دولت سللوریه« از اهداف اصلی این برنامه است! وی مدعی شد که نیروهای 

آموزش دیده و مجهز شده از سوی ترکیه و آمریکا علیه داعش و نظام سوریه مبارزه خواهند 

کرد!

تأسف برانگیز است! نظر
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یک مهاجر عراقی که به تازگی در داالس آمریکا اقامت یافته بود، از  خبر
یک مسلمان 

دیگر در آمریکا 
به قتل رسید

سوی افراد ناشللناس هدف تیراندازی قرار گرفت و جان خود را از دست 

داد.

به گزارش »فارس«، تنها یک ماه پس از آنکه سه جوان مسلمان در منطقه 

»چپل هیل« کارولینای شمالی به ضرب گلوله کشته شدند، افراد ناشناس با تیراندازی به سمت 

یک مسلمان دیگر، وی را به قتل رساندند. احمد الجمیلی 36 ساله، به تازگی از عراق به آمریکا 

مهاجرت کرده و به نوشته پایگاه خبری »دیلی صباح«، تنها 20 روز بود که در داالس اقامت یافته 

بود. قتل وی زمانی رخ داده است که او همراه با همسر محجبه اش، اوایل وقت روز پنج شنبه 

برای عکس گرفتن از برف به خیابان رفته بودند.

پایگاه »پی آر نیوز« نیز به نقل از شاهدان، تعداد مهاجمان را دو نفر اعام کرده و نوشته است 

که آن ها در خاف جهت جمیلی و همسرش در حال حرکت بوده اند، اما پس از دیدن این زوج 

تغییر مسیر داده، به سمت آن ها رفته و شروع به تیراندازی کرده اند.

رهبللران غرب به خاطر حمله به دفتر یک مجله فرانسللوی در پاریس تظاهرات کردند و  نظر

دست در دست نتانیاهو به خیابان ها آمدند، ولی در مورد ترور پی درپی مسلمانان آمریکایی 

هیچ گونه اقدام بازدارنده ای نکرده اند.

خب��ر و نظ��ر
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