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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 يپا ند،یبدعهدند، دروغگو ها ییکایگفتم که آمر] يا هسته[من چقدر در طول مذاکرات 

آنها بدعهدند  دیگو یکه دارد م یامروز آن کس! دیکن یحاال مالحظه م ستند؛یا یشان نم حرف

زحمت  همه  نیکنندگان ما که ا محترم کشور، خود مذاکره مسئوالن ستم؛ین] فقط[من  گرید

 )12/8/95(.ندیگو یم دند،یکش

  اتحاد ایرانیان علیه آمریکا            روز حرف ▼

جمهور آمریکا در یک راهبرد  در روزهاي اخیر، رئیس

 مشخص با تهدید ملت ایران از واژه ملت تروریست

)Terrorist Nation (هایی  استفاده کرد و با وجود صحبت

که براي جذب ملت ایران به سمت آمریکا داشت، عمالً 

ترامپ . دادافزایش  را نسبت به آمریکاملت ایران   دشمنی

در ایجاد یک جریان انقالبی ضد آمریکا در ایران و جهان 

نقش مهمی ایفا کرد و همه ایرانیان سراسر جهان را علیه 

درباره اثرات سخنان ترامپ . هاي آمریکا متحد کرد سیاست

  :در فضاي فکري و روانی اشاره به چند نکته ضروري است

می همواره حامی مظلومان بوده است و ـ انقالب اسال1

طبیعتاً این خشم جدید آمریکا حاکی از اثربخشی، موفقیت 

و هراس آنها از عمق واقعی انقالبی است که با وجود چهار 

بخشی به  دهه سرعت عمل بیشتري براي نفوذ و دامنه

کیست که نداند با وجود پیچیده . اهداف خود یافته است

یت انقالب اسالمی در بین شدن اوضاع منطقه محبوب

 مایکل«هاي مستضعف بیشتر شده است؛ براي نمونه،  ملت

 به من« :گوید آمریکا می امنیتی پیشین مأمور» پریجنت

 از تعدادي با. برگشتم عراق از اي هفته چند سفر از تازگی

 اطراف در به ویژه کردم، صحبت سنی عرب قبایل رؤساي

 اقدامات انجام براي آنها که بودم امیدوار. موصل شهر

 از نوعی به آنها اما باشند؛ آماده ایران علیه جویانه تالفی

 در نیرو ترین قوي منزله به ایران حضور یعنی موجود، وضع

  ».هستند راضی عراق

ها به  ها و جریان ـ اگر چه در گذشته بسیاري از گروه2

هاي کاذب سیاسی نیروهاي انقالب را مورد  دلیل رقابت

کنند  ار دادند، اما اکنون که مشاهده میتهاجم قر

به زبان  فارس را نام جعلی خلیججمهور آمریکا  رئیس

د و تهدید نخوا ورد و ملت ایران را تروریست میآ می

و  شود هاي سیاسی از میان برداشته می دیگر فاصله ،کند می

 .گیرند میهمه در جبهه انقالب قرار 

را که رشد صد ـ برجام بسیاري از دستاوردهاي ملی 3

درصد تقلیل داد؛ اما یکی از  20درصدي داشت، به 

کنندگی آن  ترین دستاوردهاي برجام قدرت تبیین مهم

تواند فریب دستکش  است که از این پس کسی نمی

وگو با  مخملین آمریکا را بخورد و به بهانه مذاکره وارد گفت

آمریکا شود؛ این سخنان ضد ایرانی ترامپ آمال و آرزوي 

 اکنونو  بر باد داد بهه لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی راج

درصدد آن هستند که حساب ترامپ را از دیگر 

 . سیاستمداران آمریکایی جدا کنند

  گران دوشادوش ترامپ فتنه                     روز گزارش▼ 

ه اي به نام صدام بد مستی کرد و ارتشش را به ایران فرستاد و چ چه آن روز که دیوانه

کند؛ در همه این  زند و ایران اسالمی را تهدید می اي به نام ترامپ الف می امروز که دیوانه

اند  به خیال خود خواسته... ها و نتانیاهوها و ها و ابوبکر بغدادي ها که جرج بوش سال

اند کاري از  نتوانسته ،جمهوري اسالمی ایران را تهدید کرده و دل مردم ایران را خالی کنند

ایرانیان هر بار که دشمنان سخنانی از این  چرا کهش ببرند و ترس و تفرقه ایجاد کنند؛ پی

، بیشتر از تحمیل کردند... ساله و هشتیا حتی تحریم و جنگ  دست را بر زبان آوردند

برانگیز است، حرکت و اظهارات  ؛ اما آنچه در این میان تأسفکنار هم ایستادند گذشته

نظام جریان فتنه است؛ افرادي که به جاي آنکه  طلب و رفتار پیاده هاي تندرو اصالح چهره

 براي نمونه در همین روزهاي اخیر احمد. ایستند در کنار ملت بایستند، در کنار دشمن می

 اشاره با »امروز آرمان« روزنامه با خود مصاحبه در طلب تندرو اصالح هاي چهره از  زاده، نقیب

به جاي بازخواست طرف مقابل، انگشت اتهام را به  اي هسته مذاکرات و برجام قضایاي به

 انتقاد ایران نظامی تبلیغات به اول از بنده«: گوید گیرد و می سمت نیروهاي داخلی می

 و موشکی برنامه همه شد می. دیدم می خود مقابل در را تاریخی تجارب این چون داشتم؛

 در برزیل شبیه چیزي حساسیت، و صدا و سر ایجاد بدون برد، پیش را اي هسته و نظامی

او  »!تسلیحات ساخت تحریم دوره در زیردریایی ساخت در آلمان و اورانیوم سازي غنی

هاي نظامی توجهی کند یا به این نکته اشاره کند  آفرینی نمایش بدون آنکه به سهم امنیت

قدامات که مشخص شدن بخش قابل توجهی از توان نظامی کشورمان به دلیل پاسخ به ا

مخرب دشمن بود؛ مانند حمله موشکی که در آن مواضع داعش در دیرالزور  هدف گرفته 

در  .کند اخلی را متهم مینیروهاي د ...آمریکایی و 170RQشد یا نشاندن پهپاد جاسوسی 

هاي آمریکایی  نظام فتنه در حالی که محمدجواد ظریف در جواب تحریم نمونه دیگر، پیاده

در کنار دشمن قرار به جاي حمایت از او هر ایرانی یک سپاهی است،  کند که توئیت می

 ! کنند گرفته و به وي حمله کرده و او را تخریب می

  طلب پیشنهاد عجیب یک روزنامه اصالح         اخبار ویژه  ▼ 

دار آمریکا و مشخص شدن بدعهدي و  هاي ادامه با وجود تحریم» بهار«روزنامه 

خود را  یعهدات برجامکشور در مطلبی عجیب پیشنهاد داد که ت هاي این خواهی زیاده

احتمال این وجود : این روزنامه نوشت !مینده کایتا بهانه به دست آمر میادامه ده طرفه کی

 رانیکه ا ستین یشک؛ اما مقرر کنند يا هسته ریغ دتریشد يها میتحر ها ییکایآمر دارد که

 گرانیبه دست د يا کار بهانه نیرا ادامه دهد و با ا خود یتعهدات برجام دیبا طیشرا این در

و  یغاتیچه به صورت تبل ،یاسیو س کیپلماتیدر داخل بدون توجه به نکات د یبرخ .ندهد

 ازها  بهانه یبرخ جادیها منجر به ا شعارها بر سطح موشک یو چه با نوشتن برخ یشفاه

  !!!شوند یم یخارج يسو

  !اي حمایت از جاسوس هسته

 هیاتهامات عل طرح«: نوشت یدر گزارش) ایسازمان س یارگان رسم(فردا  ویراد وبگاه

 میبه ت کینزد یتیکارشناس دوتابع ،یاصفهان يعبدالرسول در. همچنان ادامه دارد برجام

از معاهدات  یدر برخ ریدر دو دهه اخ شود یاست که گفته م يمرد ران،یا يا هسته

 رانیابه  وروی اردیلیبه دو م کینزد استو سبب شده فعال داشته  يحضور رانیا یالملل نیب

به گفته مقامات  کهسال حبس محکوم شده  پنجبه تحمل  یدر حال او. شود زگرداندهبا

ها، با عنوان متهم  نام او در رسانه واست  یدر حال بررس اش یپرونده فساد مال ییقضا

 ».گرفته است قرار يو باقر نماز امکیچون س ی،کنار متهمان در یتیدوتابع

 



  اطالعیه

 دو در »شاعر یاران فرهنگ شعر« کنگره ششمین فراخوان

 که شاعري غیر افراد. شد اعالم شعرخوانی و سراییشعر بخش

 در توانند می ،دارند را اشعار حماسی دکلمه و خوانش توانایی

  .کنند شرکت شعر دکلمه بخش

 تبلیغات و عمومی روابط به بیشتر اطالعات کسب براي* 

 .فرمایید مراجعه خود رده در قیهف  ولی نمایندگی

  
  

  اخبار ▼

  جهان در مالی الوقوع قریب سونامی

 هاي گزارش ترین پرفروش از یکی نگارنده آلمانی برجسته اقتصاددان ولف، ارنست

 معتقد »پنج قاره در کار نیروي علیه امروزي مدرن جنگ« عنوان با پول المللی بین صندوق

 سونامی یک شرف در جهان و دارد قرار جدي فروپاشی خطر در جهانی مالی است، نظام

 .آورد خواهد بار به شدیدي خسارات و کند می زده شگفت را همه که گرفته است قرار مالی

 آن مرکز که جهانی مالی صنعت: کرد تأکید »اسپوتنیک« با مصاحبه در اقتصاددان این

 الیم بحران و 1998 سال در چرا که دارد؛ قرار وخیمی بسیار وضعیت آمریکاست، در

 زنده مصنوعی صورت به عمالً تاکنون 2008 سال از و رسید مرگ حد به 2008 و 2007

 بخش همچون بیماري است که در جهانی مالی به عبارتی، نظام. است شده داشته نگه

 و کرده معرفی کارتل یک را آمریکا بانکی ساختار وي .است بستري ویژه هاي مراقبت

 دولتی سازمان یک آمریکا فدرال مرکزي بانک دانند نمی هنوز مردم از بسیاري گوید، می

  . است حقیقی اشخاص دست نیست و در

  »رانیا يا توافق هسته یبررس«متمم به قانون  کافزودن ی

یک متمم به قانون  خواسته استدولت ترامپ از کنگره  :وزیر خارجه آمریکا گفت

اي خیلی سفت و  هاي ماشه تانهآس«اضافه کند؛ متممی که » اي ایران بررسی توافق هسته«

وزیر . کند تعریف میرا اي ایران  هاي هسته براي بازگرداندن یکجاي همه تحریم» سخت

جمهور آمریکا در راستاي راهبرد جدید خود در قبال ایران، از  رئیس :افزودخارجه آمریکا 

طور  لی آنو ؛هاي جدید علیه سپاه اعمال کند داري خواهد خواست که تحریم وزارت خزانه

که پیش از این شایعه شده بود، این نهاد را یک سازمان تروریستی خارجی اعالم نخواهد 

هاي  مخاطرات و پیچیدگی«: علت اتخاذ چنین تصمیمی گفتباره تیلرسون در. کرد

چنین تصمیمی، . مشخصی براي تروریستی اعالم کردن کل نظامیان یک کشور وجود دارد

زند که  کند و اقداماتی را کلید می در یک جبهه نبرد جدید وارد میملزوماتی دارد که ما را 

  ».لزوماً در راستاي منافع نظامی ما نیست

  کنند هاي سپاه را فراموش نمی مردم رشادت

لطف سپاه   جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران به معاون اول رئیس ،اسحاق جهانگیري

جمهور آمریکا از روي  هاي رئیس صحبت :پاسداران در امنیت کامل قرار دارد، گفت

سري باورهاي   از انقالب بر اساس یک پسسال  37ایران در  ملت: وي افزود .عصبانیت بود

خوبی   هاي بزرگ جهان بایستد و به هاي قدرت در مقابل همه مخالفتاست عمیق توانسته 

قالب هستند و اند همیشه پشتیبان ان ملت ایران ثابت کرده؛ پیش رفته و پیشرفت کند

معاون اول . شوند بلکه بیش از پیش متحد می ؛کنند مقابل تهدیدات دشمنان سر خم نمی

نقش ویژه سپاه پاسداران در پیشبرد انقالب اسالمی  به جمهور در ادامه با اشاره رئیس

کنند که سپاه  ال دفاع مقدس را فراموش نمیهشت سمردم ایران : خاطرنشان کرد

در مقابل داعشی ایستاد که  اکنون نیز و هایی در آن دوران انجام داد پاسداران چه رشادت

  .ها آن را به وجود آوردند آمریکایی

  کره یکیولوژیاز حمله ب کایآمر ینگران

از تالش  ییادعا یدر گزارش »يفا یآمپل« یسسه اطالعاتؤم يهاروارد با همکار دانشگاه

در  .خبر داد یغرب يکشورها گریو د کایردر آم ریفراگ يها يماریب وعیش يبرا یکره شمال

 یکیولوژیب يها در حال توسعه سالح یکره شمال: آمده است ییگزارش ادعا نیاز ا یبخش

 گریو د کایمردم آمر انیو مهلک را در م دارریواگ يها يماریب قیطر نیاست تا از ا

از جمله  ی،کیولوژیعامل ب 12 انگی ونگیپکه در این زمینه منتشر کند  یغرب يکشورها

تب  ،يسانتریتب زرد، اسهال د د،یفوئیآبله، تب ت ،يا وبا، تب کره سم،یزخم، فلج بوتول اهیس

گزارش  نیدر ا. کرده استحمله به غرب آماده  يرا برا ایآلوک و فوسیمالت، استاف، تب ت

ذ نفو يا به هر منطقه ینامرئ قادرند به صورت کامالً یکره شمال ژهیموران وأم :آمده است

  .کننده باشد تواند براي واشنگتن نگرانی که این موضوع می. کنند

  کوتاه اخبار ▼

مرکزي،   هاي بانک ها و بدهی دارایی  براساس آمار خالصه◄ 

 بانک بااین هاي خارجی  در پایان مرداد ماه امسال، دارایی

 351درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به  4/3

حجم بدهی  ،همچنین. ومان رسیدمیلیارد ت 80هزار و 

میلیارد تومان  390هزار و  110ها به بانک مرکزي  بانک

 37بدهی دولت به بانک مرکزي است،  گفتنی. است شده

سسات ؤها و م میلیارد تومان و بدهی شرکت 310هزار و 

میلیارد تومان درج  760هزار و  24دولتی به بانک مرکزي 

 .شده است

رئیس مجلس با بیان اینکه  بنای ان،یمسعود پزشک◄ 

شمارش معکوس براي اعالم شکست طرح تحول سالمت 

طرح تحول سالمت،  ياز اجرا پیش: آغاز شده است، گفت

من به مسئوالن وزارت بهداشت و دولت با سند و مدرك و 

و  دیکار را نکن نیاکه گفتم  یخارج يها استناد به پژوهش

غلط است؛  د،یریبگ شیدر پ دیخواه یکه شما م یروش نیا

 يها من به تجربه یحت. من گوش نداد حرف هب یاما کس

آنها  یاشاره کردم، ول یخورده چند کشور خارج شکست

  .اصرار داشتند که راه خودشان را بروند

در  هیخارجه سور ریالمعلم، وز دیولدر پی اظهارات ◄ 

 يدمشق برا یآمادگ که از اعالم هیآستانه سفر به روس

، خبر داد يو خودمختار سمیفدرال دربارهدها مذاکره با کر

ضمن  يا هیانیبا صدور ب سوریه طلبان هیتجز یهماهنگ هادن

مذاکره با دمشق  يالمعلم، برا دیاستقبال از سخنان ول

را  راهبرد نیخود علت ا هیانیآنها در ب. اعالم آمادگی کرد

و  تیامن يو برقرار هینسبت به خون ملت سور تیحساس«

  !عنوان کردند» و منطقه هیورثبات در س

 انینظام: اعالم کرد نیفلسط يمرکز مطالعات اسرا◄ 

در کرانه  انینیبه حمالت خود به منازل فلسط ستیونیصه

 ،»رافت حمدونه« .اند دهیشدت بخش یو قدس اشغال يباختر

اشغالگران  :کرد حیتصر این بارهدر  ینهاد حقوق نیا ریمد

پنج هزار نفر از کنون تا ياز آغاز سال جار ستیونیصه

یک هزار و  اند که از این تعداد کردهبازداشت  را انینیفلسط

  .صورت گرفته است یمورد فقط در شهر قدس اشغال 720

براساس جزئیات منتشر شده از وضعیت بودجه عمومی ◄ 

هاي  در بخش واگذاري ،در پنج ماهه نخست سال جاري

 33هاي نفتی  ردهوآاي از محل نفت و فر هاي سرمایه دارایی

هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت  180هزار و 

  .درصد افزایش داشته است 97 گذشتهبه مدت مشابه سال 


