
 :رهبري با پاسخ و پرسش
 باید چه مریکاآ تجاوز مقابل در

  کرد؟
ــحیح عـــالج ــل در صـ ــاوز مقابـ  تجـ
 و ماجراجو امریکاي ي پدیده،امریکا

 ســاخت کــردن مســتحکم ، متجــاوز
 حقیقتـا  کـه  نظامی. است نظام داخلی
 آن از مـردم  و اسـت  مـردم  بـه  متکی
ــاع ــی دف ــد، م ــودش درون در کنن  خ

 ایـران  ملـت  یکایک .است مستحکم
 مــی کــه جــایی آن تــا دارنــد وظیفــه
 فـظ ح را نظام درونی استحکام توانند
 22/02/1382 . کنند

 و منافقانــــه بــــازي 
 هاشمی با BBC آموز عبرت

 چند از کمتر در انگلیس دولتی شبکه
 بازیگري از را رفسنجانی هاشمی ماه،

 وي انتخاباتی فهرست به باید که موثر
 جـدي  نباید که بازیگري به داد، رأي

 !داد تنزّل گرفت
 بـا  خـود  جدیـد  تحلیـل  در سـی  بی بی

 جــدي را هاشــمی نبایــد چــرا« عنــوان
ــا »گرفــت؟  فــرود و فــراز بــه اشــاره ب

 سـپس  و اصـالحات  دوره در هاشمی
 16 بـه  نزدیـک : نویسد می 88 آشوب

ــال ــت س ــاي شکس ــاپی ه ــمی پی  هاش
 جایگـاه  گیري بازپس براي رفسنجانی

 کـه  اتفـاقی  تا کرد پیدا ادامه پیشینش
 بزرگتـرین  دهـه  دو از پـس  او زعم به

 رقــم را اش سیاســی زنــدگی پیــروزي
 و همکـار  روحانی، حسن انتخاب زد؛

 . خودش به شبیه چهره
 بـازي : است آمده تحلیل این ادامه در

ــه رفســنجانی هاشــمی آخــر  صــحنه ب
 نمـادین  مـرگ  کـه  بود کسی آوردن
 روحــانی اکنــون. زد رقــم را او خــود
 اکبـر  کـه  اسـت  ایسـتاده  جـایی  همان

 سر در را سودایش رفسنجانی هاشمی
ــت؛ ــیت یـــک داشـ ــی شخصـ  سیاسـ

ــاحی ــت ،فراجن ــت آن واقعی ــه اس  ک
 پـیش  سیاسـی  قدرت نه دیگر هاشمی

 سـاخته  بـر  در که دارد را گفتاري برد
ــدنش ــش ش ــت نق ــه و داش ــر ن  دیگ
. کنـد  می نمایندگی را سیاسی جریانی
 دهـه  دو نزدیـک  هاشمی پسا روزگار

 بخشـی  بستن  دل. شده آغاز که است
 ناشـی  بیشتر او به حکومت منتقدان از
 تغییـر  بـراي  خـود  که است ضعفی از

 امروز هاشمی افسانه. کند می احساس
ــی ــاي تجل ــق روی ــه تحق ــان نیافت  هم

ــود قــرار کــه اســت قــدرتی  پــی در ب
 خبرگـان  مجلس ،88 سال اعتراضات

 .دهد قرار رهبري روي در رو را
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 !تومانی؟ میلیون 234 حقوق با مردم معیشت دغدغه
 یک کیهان، اسناد طبق که کنند می نرم پنجه و دست معیشتی عدیده مشکالت با حالی در مردم اکثرگزارش کیهان، به 

 !است داشته دریافتی تومان میلیون 234 و 151 از بیش ترتیب به گذشته سال اسفند و مهر در بانکی مدیر
 بـر  نهـادن  سرپوش و توجیه براي را خود توان تمام یازدهم دولت بیمه، مدیران هاي فیش انتشار مورد در و این از پیش

 بـار  ایـن . کـرد  برخـورد  مردم و ها رسانه با طلبکارانه غلط، رویه این اصالح و عذرخواهی جاي به و گرفت کار به آن
 منتشـر  را دارد اختیـار  در یـازدهم  دولـت  مدیران نجومی هاي حقوق مورد در که اسنادي از دیگر یکی کیهان روزنامه

  کشور هاي بانک از یکی عامل مدیر 1394 مهرماه حقوق براي پرداختی رسیده، کیهان دست به که اسنادي در. کند می
 بـوده  »تومـان  میلیـون  234« بـر  بـالغ  رقمی نیز فرد این 1394 اسفندماه دریافتی. است »تومان میلیون 151« از بیش مبلغی
 .است
 12 کیهان به رسیده سند طبق. نیست زحمتکش و خدوم بانکی مدیر این اسفندماه دریافتی تنها میلیونی 234 حقوق البته

 روز 3 فـرد  این و شود می واریز بانک سیستم از خارج شخص یک حساب به تومان میلیارد نیم از بیش مبلغی اسفندماه
 !کند می تقسیم و واریز مدیرعامل جمله از مذکور بانک ارشد مدیر 3 حساب به را مبالغی اسفندماه 15 یعنی بعد

 جمهـور  رئـیس  بـرادر  »فریـدون  حسـین « و »اسدیان علی« ،»مهاجان مانی« با ائتالفی در این از پیش بانک این مدیرعامل
 .بودند کرده اندازي راه سکه و ارز مبادله براي را تضامنی شرکتی

 

 

 هستند ریاض از واشنگتن حمایت قطع خواهان ها آمریکایی بیشتر  
 بـه  کـه  انـد  خواسـته  خود دولت از ها، آمریکایی درصد 68 از بیش انگلیسی، شرکت یک نظرسنجی براساس

 .بردارد دست کشور این حمایت از تروریسم، از عربستان حمایت دلیل
 تـا  خواستند خود دولت از ها آمریکایی بیشتر نظرسنجی این براساس روسیه، اسپوتنیک خبرگزاري گزارشه ب

 عربستان جزئی و کلی حمایت از واشنگتن کند، نمی مالی حمایت تروریسم از عربستان نشود، ثابت که زمانی
 .بردارد دست

 عنـوان  بـه  را عربسـتان  باید آمریکا که معتقدند ها آمریکایی از درصد 12 تنها که دهد می نشان نظرسنجی این
 نمـی  گزینـه  سـوال،  ایـن  دربرابـر  آمریکایی شهروندان دیگر درصد 20 که درحالی کند، حفظ پیمان هم یک
 .اند کرده انتخاب را دانم
 خبرگزاري هزینه با و) 94 ماه اسفند( 2016 مارس در »پوپولوس« انگلیسی تحقیقاتی شرکت را نظرسنجی این

 .داد قرار پرسش مورد آمریکا در را سال 64 تا 18 نفر سه و هزار یک از بیش و داد، انجام اسپوتنیک

 1395 خرداد  19شنبه هارچ/ 6سال اول/شماره 
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 ندارد فایده صحبت، صرف و شوند حل اشتغال و رکود ویژه به اقتصادي مشکالت باید 
 و هیبـت  اقتـدار،  حفـظ  لـزوم  بـر  تأکیـد  با دهم مجلس نمایندگان و رئیس دیدار در یکشنبه صبح اسالمی انقالب معظم رهبر اي خامنه اهللا آیت حضرت
 در مجلـس  کـاري  هاي اولویت برشمردن با و کردند اشاره مجلس در خوب قانونگذاري الزامات به اسالمی، شوراي مجلس بودن امور رأس در جایگاه
 در آرامـش  روح دمیـدن  ضـمن  بایـد  اسـالمی  شـوراي  مجلس: گفتند المللی، بین و اي منطقه داخلی، سیاستهاي و فرهنگ مقاومتی، اقتصاد هاي عرصه

 اسـتکبار  سیاسـتهاي  مقابـل  در و دهـد  نشـان  واکـنش  امریکـا،  مغرضانه و خصمانه مواضع به و کند عمل انقالبی قانونگذاري در و باشد »انقالبی« کشور،
 .کند ایستادگی

 از مجلـس  گذشتن معناي به همکاري این: کردند خاطرنشان ،ندارد دولت با همکاري موضوع با تعارضی مجلس، نظارتی وظیفه اینکه بر تأکید با ایشان
 .کنند پیگیري را قانون  صحیح اجراي تفحص، و تحقیق همچون خود قانونی اختیارات از استفاده با باید نمایندگان و نیست خود حق

 موضـوع  بـه  ،اسـت  خـویش  بـر  مجلـس  نظارت اسالمی، شوراي مجلس واالي جایگاه حفظ هاي ضمانت از یکی اینکه بر تأکید با اسالمی انقالب رهبر
 ضـد « ،»دیگـر  قوانین با تعارض بدون« ،»واضح« ،»نگر جانبه همه« ،»متقن« ،»کیفیت با« باید قانون: گفتند و کردند اشاره آن الزامات و خوب قانونگذاري

 مصـالح  جـاي  بـه  ملـی  مصـالح  دارنـده  دربر« و »دولت از خارج و دولت بدنه کارشناسی دیدگاههاي از برگرفته« ،»باالدستی سیاستهاي با منطبق« ،»فساد
 .باشد »محلی
: افزودنـد  اسـت،  اصـلی  موضـوع  یـک  ،»اقتصـاد « اینکـه  بـر  تأکیـد  با و پرداختند دهم مجلس کاري هاي اولویت موضوع به سپس اسالمی انقالب رهبر

 اقتصـاد  مسـیر  در را دولـت  اقتصـادي  اقـدامات  مسـیر  توانند می زیرا هستند تأثیرگذار بسیار مقاومتی اقتصاد شدن عملی خصوص در مجلس، نمایندگان
 .کنند مطالبه دولت از را موضوع این همچنین و دهند قرار مقاومتی
 ها گري ناشی برخی چه اگر: گفتند اسالمی، نظام به زدن ضربه منظور به اقتصاد حربه از استفاده براي دشمن تالش به اشاره با اي خامنه اهللا آیت حضرت

 اشـتغال  و رکـود  ویژه به اقتصادي مشکالت باید اما کرد تشجیع تحریم، حربه از استفاده در را دشمن منفعالنه، هاي صحبت و مواضع برخی و شد انجام
 .ندارد فایده صحبت، صرف و شوند حل

: کردنـد  خاطرنشـان  و برشـمردند  اقتصـاد  بخش در مهم بسیار و اصلی هاي اولویت از را داخلی تولید رونق طریق از اشتغال و رکود موضوع حل ایشان،
 این حل براي باید بنابراین ،است بیشتر خود، خانواده در بیکار جوان شرمندگی و خجلت از جوان، یک بیکاري از نظام این حقیر و شرمندگی و خجلت
 .شود انجام جدي اقدامات مشکل،

 و مفیـد  فرهنگـی  کـاالي  تولیـد  در زیـرا  ،خـورد  مـی  چشم به فرهنگی دستگاههاي در اهتمامی بی و ولنگاري نوعی فرهنگ موضوع در: افزودند ایشان
 و گیـري  موضـع  مضـر،  فرهنگـی  کاالهـاي  ورود یـا  تولیـد  مقابل در مواقع برخی شود، می انجام هایی کوتاهی مضرّ، فرهنگی کاالي تولید از جلوگیري

 .شوند اطالعات آزاد جریان از جلوگیري به متهم که دارد وجود ترس این زیرا شود، نمی اقدامی
 و گذاري قانون در: کردند تأکید نمایندگان به خطاب و خواندند انقالب از برآمده و انقالبی نهادي را اسالمی شوراي مجلس اي، خامنه اهللا آیت حضرت

 .کنید عمل انقالبی خود، گیریهاي موضع و نطقها در و نمایندگی، وظایف به عمل در
 بـه  بایـد  دشـمنان  هـاي  گسـتاخی  مقابل در: گفتند ایران، اسالمی جمهوري با امریکا کنگره و دولت خصمانه کامالً رفتار به اشاره با اسالمی انقالب رهبر

 مقابـل  طـرف  کند احساس اگر و کند می محاسبه ها العمل عکس اساس بر سیاسی عرصه در دشمن زیرا بست، را آنها دهان محکم، پاسخ با و آمد میدان
 .کند می خواهی زیاده و آید نمی کوتاه است، نشینی عقب اهل و منفعل

 ریاست کاندیداهاي و کنگره دولت، از اعم ها امریکایی: کردند خاطرنشان و اشاره اي هسته مذاکرات قضیه به زمینه همین در اي خامنه اهللا آیت حضرت
 ایـن  مقابـل  در نبایـد  و اسـت  توافق از قبل دوره همچون فعلی مقطع در آنها تهدیدهاي و مواضع و کنند می تهدید و خواهی زیاده مدام آینده، جمهوري
 .ماند ساکت ها گستاخی
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 عمل تعهداتش به کامال ایران 
 کرده

 در ارنسـت  جـاش  دانشـجو  خبرگـزاري  گزارش به
 بــه ایــران کــرد تاکیــد خــود مطبوعــاتی کنفــرانس

 دولـت  و کـرده  عمـل  برجـام  مطـابق  خود تعهدات
 آمریکـا  مردم به اي هسته توافق درباره هرگز اوباما
 ایـن  بـه  پاسـخ  در ارنسـت  جاش.است نگفته دروغ
 ارشـد  مقـام  هـیچ  کنیـد  می تایید شما آیا که سوال

 از اي جنبه هیچ درباره تاکنون دولت این در دولتی
: گفـت  باشـد،  نگفتـه  دروغ ایـران  اي هسـته  توافق
 یک دولت که بگویم قطعی صورت به دهید اجازه

  دقیــق و واقعــی واقعیــت، اســاس بــر قــوي، توجیــه
 جهـانی  جامعـه  و آمریکا مردم چگونه اینکه درباره

 دســتیابی از جلــوگیري بــراي المللــی بــین توافــق از
 کـرده  ارائـه  برنـد،  مـی  نفع اي هسته سالح به ایران
 . است

 
ــزود وي ــه: اف ــه آنچ ــه ک ــر ب ــن نظ ــک م ــالش ی  ت

 اسـت  افـرادي  ادعاهـاي  واکـاوي   بوده، ارزشمندتر
 افـرادي . کننـد  مـی  انتقاد ایران توافق از غلط به که

 توافـق  ایـن  بـا  هرگـز  ایـران  گفتنـد  مـی  که هستند
 افـرادي . کردنـد  مـی  اشتباه آنها کند؛ نمی موافقت

 ایـن  اجـراي  تـوانیم  نمـی  مـا  گفتنـد  می که هستند
 مـی  اشـتباه  نیـز  آنهـا  کنیم؛ زمایی آ راستی را توافق

 به هرگز ایران گفتند می که هستند افرادي. کردند
 آنهـا  کـرد؛  نخواهد عمل برجام طبق خود تعهدات

 گفتنـد  مـی  که هستند افرادي. کردند می اشتباه نیز
 لغـو  از بعـد  دالر میلیـارد  صـدها  بـه  بالفاصله ایران

 مـی  اشـتباه  نیـز  آنهـا  کنـد؛  می پیدا دست تحریمها
 .کردند
 کـه  دارد را آن ارزش کـنم  می فکر: افزود ارنست
 آیـا  کـه  کنـیم  موضوع این بررسی صرف را زمانی

 دروغ کـه  ایـن  یـا  بودند شده گمراه فقط افراد این
 .گفتند می

 
 

 اي که گذشت در هفته برگی از تاریخ
 آل ایده دانشگاه و حوزه

در خصوص اسالمی شـدن    15/03/1358 در ایران اسالمی انقالب کبیر ینیانگذار)ره(خمینی امام
 چـه  قدیمـه  علـوم  دانشـگاه  چه دانشگاه، از. است تحوالت همۀ مبدأ دانشگاهفرمودند: ها  دانشگاه
 ملـت  یـک  شـقاوت  سـعادت،  مقابـل  در و ملـت  یـک  سـعادت  دانشگاه از جدیده، علوم دانشگاه

 دانشـگاه  کنید، درستش را دانشگاه بکنید جدیت کرد، جدیت باید را دانشگاه. گیرد می سرچشمه
 بکشـد  زحمت اسالم براي باید و است کشیده زحمت اسالم براي ما مملکت. کنید اش اسالمی را
 همـه  خیـر،  باشد؛ اسالمی دولت که نباشد توقع همین. بشود اسالمی باید چیزش همه و کشد می و

 ببیند را، جمعیت ببیند بیاید هرکس که باشد؛ اسالمی قشر باید قشرها همۀ. بشود اسالمی باید چیز
 خـداي  کـه  است وقتی اآلن. هستند اینها اسالمی جمعیت یک هستند؛ اینها الهی جمعیت یک که

 بـه  انقـالب  اینکـه  از بعـد  اآلن مـا . »عصـر « همین. حاال همین. کند می امتحان را ما تعالی و تبارك
 آزادي مـا  کـه  حـاال  که هستیم امتحان در ما که است وقتی اآلن حدودي تا است، رسیده پیروزي

 هـر  که آزادم من حاال! آزادي کردیم؛ پیدا آزادي. کنیم می چه صرف را آزادي این کردیم، پیدا
 خـواهم  مـی  هرچـه  کـه  آزادم بکنم؟ اذیت خواهم می که هر به که آزادم بکنم؟ خواهم می کاري

 مـا  را ایـن ! اسـت؟  آزادي ایـن . باشـد  مملکـت  منـافع  ضد به ولو باشد؛ اسالم ضد به ولو بنویسم؟
ــا خواســتیم، مــی آزادي مــا خواســتیم؟ مــی  اســالم مــا خواســتیم؟ مــی مــا اســالم پنــاه در آزادي ی
. خـواهیم  نمـی  مـا  غربـی  آزادي. نـه  بنـدوباري  بـی  آزادي اما دارد، آزادي هم اسالم. خواستیم می
 بدهـد  مـا  بـه  اسـالم  کـه  اسـتقاللی  آن. خـواهیم  مـی  ما قرآن پناه در آزادي .آن است بندوباري بی
 اینکـه  بـراي  ،اسـت  اسـالم  همه. است اسالم ما مقصد تمام. کند اش بیمه اسالم آنکه ؛ خواهیم می

 جمعیتـی  یـک  خـواهیم  می ما. رساند می نور به ظلمات از را قشرها همۀ و سعادتها همۀ مبدأ اسالم
 عملـش  دانشـگاهی،  یـک  در شـویم  مـی  وارد وقتـی  کـه  نـورانی  قشرهاي یک بکنیم، پیدا نورانی

 این براي نه پیروزي. باشد الهی باشد؛ نورانی چیزش همه نورانی، اخالقش نی،نورا علمش نورانی،
 .باشد خودمان براي منافع و استقاللی یک به برسیم آزادي؛ مثالً یک به برسیم ما که است

 بود؟ ایران در کسی چه ویژه میهمان »سوروس جورج« مشاور
 در رنگـی،  انقالبهـاي  پـدر  »سوروس جورج« دستیاران از »ساکس دیوید جفري« ،تسنیم گزارش به

 دفتـر  دعـوت  بـه  ظـاهراً  و خبـري  سـکوت  یـک  در متحـد  ملل سازمان دبیرکل ارشد مشاور پوشش
 تهران مدت دو روز به  به نیویورك در متحد ملل سازمان مقر در ایران اسالمی جمهوري نمایندگی

 . است آمده
 بـه  تهران در حضور از پس گام اولین در »ساکس دیوید جفري« که دهد می نشان خبري پیگیریهاي

 دیـدار  زیست محیط حفاظت سازمان رئیس ابتکار معصومه با و رفت زیست محیط حفاظت سازمان
 دانشـگاه  بـه  انقالبـی،  و متعهـد  دانشجویان مخالفت رغم علی دوشنبه همچنین »ساکس« .است کرده

 بـوده  »ساکس« هاي برنامه از دانشگاه این مسئوالن با دیدار و همایش یک در حضور. رفت امیرکبیر
 .است

 خارجـه  وزارت در »سـاکس  دیویـد « نیز  شنبه سه روز صبح که است حاکی تسنیم خبرنگار پیگیري
 .است کرده وگو گفت و دیدار عراقچی عباس سید با و یافته حضور
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