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آقاي ترامپ ! شما غلط ميكنيد
رهبر معظم انقالب در اجتماع عظيم فرهنگيان :

بيش از  10دروغ در حرفهاي
رئيس جمهور آمريكا بود

مسئوالن در معرض آزمون ق رار دارند
آيا عزت ملت را حفظ مي كنند

برجام را پذيرفتيم اما دشمني
با جمهوري اسالمي تمام نشد

به سه كشور اروپايي هم
اعتماد نكنيد

به ماندن اروپا در برجام
خوشبين نباشيم

س رلشكر جعفري  :اروپا نمي تواند
مستقل از آمريكا تصميم بگيرد

صفحه2

مسئوالن ديپلماسي
هوشيار باشند

9

ظريف :

پس از ارزيابي ،پاسخ نهايي
ما مشخص مي شود
ترامپ اعالم كرد با خروج
از برجام  ،اعمال تحري مها
تشديد مي شود

در سايت رسالت بخوانيد

ضرورت يكپارچگي ملت در برابر توطئه هاي آمريكا
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سرانجام دونالد ترامپ در يک سخنراني جنجالي ،خروج رسمي
اياالت متحده آمريکا از توافق هسته اي با ايران را اعالم کرد.
اعالم اين موضع سلبي ،با واکنشهاي متعددي در ميان متحدان
و مخالفان واشنگتن در نظام بين الملل همراه شده است.
تروئيکاي اروپايي ضمن ابراز تاسف از خروج کاخ سفيد از
برجام ،اعالم کرده اند که نسبت به توافق هسته اي با ايران
پايبند خواهند ماند .چين و روسيه نيز در واکنش به تصميم
ترامپ اعالم کرده اند که برجام توافقي چندجانبه ميان ايران
و اعضاي  5+1بوده و هم اکنون تهران و  5کشور ديگر( چين،
روسيه ،انگليس،آلمان و فرانسه) بايد در خصوص ادامه برجام
و نحوه آن تصميم گيري کنند .در اين خصوص نکاتي وجود
دارد که الزم است مدنظر قرار گيرد:
نخست اينکه خروج غير رسمي اياالت متحده آمريکا از برجام،
ماههاست رقم خورده است .حتي در دوران رياست جمهوري
اوباما ،شاهد نقض چندين باره توافق هسته اي از سوي کاخ
سفيد بوديم .در همان دوران ،وزارت خزانه داري اياالت متحده
بر خالف مفاد مندرج در برجام ،مانع از عادي سازي روابط
بانکي و اقتصادي با ايران گرديد .اين مسئله در دوران رياست
جمهوري ترامپ به نقطه اوج خود رسيد .کنگره آمريکا و
کاخ سفيد ،از سال  2015ميالدي تاکنون به بهانه هاي مختلف
و با استناد به آنچه اختيارات رئيس جمهور آمريکا مي خواندند،
بارها توافق هسته اي را نقض کرده و مورد هجمه قرار دادند .از
اين رو اتفاقي که اخيرا رخ داد ،صرفا خروج رسمي اياالت متحده
از برجام ( و نه خروج غير رسمي آن ) بوده است.
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فاطمه ذاكريان در گفتگو با رسالت :

بيمه توليدكنندگان
صنايع دستي را درستكنيد
حوله بافي در روستاي خراشاد ثبت ملي شد
كليه مايحتاج زندگي از جمله لباس ،روانداز و پرده
از طريق توبافي تامين مي شود

ترامپ ،برجام و گذار از تعهدات بین المللی
واکنش ایران در صورت لغو برجام چه خواهد بود؟
پیامهای شهادت صالح الصماد

اخبار برگزیده »

» سرمقاله

گناه علني ،نياز به توبه علني دارد

ارزيابي يک عبرت تاريخي

وظايف ما

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
برجام محصول يک مذاکره  12ساله با غرب و آمريکا بود 10 .سال اول
مذاکره برجام ديپلماتهاي ما به اين نتيجه رسيدند که آمريکاييها دنبال
در غلتان با يک آب نبات چوبي هستند .به همين دليل زير بار
تعويض ّ
توافق نرفتند .با آمدن دولت روحاني و دادن وعدههاي فريبنده از سوي
غرب ،دو سال هم مذاکره فشرده صورت گرفت تا به «برجام» رسيديم.
آمريکا از همان روز اول دبه کرد و به تعهدات خود عمل نکرد .اروپا هم
به تبع آمريکا به تعهدات خود عمل نکرد .آخرين ساعات س ه شنبه گذشته
ترامپ در يک شوي سياسي رسوا اعالم کرد از برجام خاج شديم ،باالترين
سطح تحريمها را اعمال خواهيم کرد و هر کشوري هم به ايران کمک کند
به شدت تحريم خواهد شد.
آمريکاييها به يک حقهبازي سياسي با اعالم ترامپ پايان دادند و اين
حقهبازي اين بود که آنها به برجام عمل نکردند و در برجام هم نبودند که
بعد اعالم کنند از برجام خارج شدند.
آمريکاييها  40سال است خواب براندازي نظام را ميبينند و در نبرد
سخت و نرم هم پيروز نشدند .آنها زيرساختهايي تهيه کردهاند که ما را
بفرستند به شعب ابي طالب تا ملت در برابر دولت قرار گيرد و سر تسليم
در برابر خونخوارترين و فاسدترين و آلودهترين رهبران جهان به ويژه
کاخ سفيد فرود آورد.
آنها زانو زدن ملت ما را به گور خواهند برد .ملتي که خود را هر زمان مهياي
فداکاري ،ايثار و شهادت ميداند به زودي شاهد پيروزي را در آغوش خواهد
کشيد .ايران با عزم پوالدين ملت خود در داخل و شکلگيري مقاومت
در منطقه ،آمريکا و رژيم صهيونيستي را به زانو درآورده است .ايام ،ايام
شعب ابيطالب نيست .آمريکاييها در تاريخ هويت ندارند و از داشتن يک
پيشينه تاريخي قابل قبول محروم هستند .اص ً
ال تاريخ را هم نميفهمند،
گرفتار رهبراني شهوتران ،مست و قدرت طلب هستند .قدرت و ثروت
چشمان آنها را کور کرده است .به زودي از اين تصميمي که گرفتند
پشيمان خواهند شد.
ترامپ نشان داد هيچ قرارداد دوجانبه و چندجانبه براي او مهم نيست و
مي تواند هر وقت خواست هر قراردادي را پاره کند و اجازه دهد مشاور
بيادب و احمق او آن را در نشست منافقين پاره کند و به آن آب دهان
بيندازد .ملت ايران تجربه پاره کردن قرارداد را در ماجراي دفاع مقدس
دارد .صدام هم چنين حماقتي کرد و با پاره کردن قرارداد الجزاير گور
خود را کند.
ترامپ ملت ايران را در سر دوراهي تسليم يا يک نبرد جانانه قرار داده است،
همان دوراهي اي که امام حسين (ع) در برابر يزيد قرار گرفت و به ما آموخت
کدام راه را انتخاب کنيم .اگر ترامپ فکر کرده است که ملت ما راه تسليم
را بر ميگزيند معلوم ميشود تاريخ  50ساله اخير ايران را نخوانده و نه
ن سال هاي  56و 57
ميخواهد بخواند .اگر قرار بود ملت تسليم شود هما 
که يکصدا و با مشتهاي گره کرده آمريکاييها را از ايران با خفت بيرون
کردند ،تهديدآمريکاييها را جدي مي گرفتند .اگر ملت ميخواست تسليم
شود سالهاي جنگ تحميلي و جنگ داخلي اين راه را برميگزيد.
امروز دولت و ملت در اوج همگرايي و وحدت هستند .رهبري نيرومند
انقالب اسالمي مثل شير ميغرد و جلوي ترفندها و حقهبازيهاي آمريکا و
اروپا ايستاده است .امروز نه شعب ابي طالب است نه سال  61هجري .امروز
ميليونها جوان ايراني در ايران و ميليونها جوان در منطقه که محکم با
تحکيم و توسعه زيرساختهاي مقاومت گوش به فرمان امر واليت هستند،
آماده اند به شرارت آمريکاييها در ايران و در منطقه پاسخ تاريخي بدهند.
ترامپ برجام را آتش نزد ،او در حقيقت آتش به حضور واشنگتن در منطقه
زد و به زودي گرمي و حرارت جنگ جديدي را که شروع کرده است در
کريدورهاي کاخ سفيد هم حس خواهد کرد.
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آي تاهلل نوري همداني :

اگر نمي توانيد تضمين بگيريد
نم يشود برجام را ادامه داد

به اروپا دل نبنديد
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ت االسالم مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم در
 25آبان سال گذشته بود که خبر ديدار حج 
مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي با مهدي کروبي در حصر ،روي خروجي رسانهها قرار
گرفت .او در همين زمينه به رسانهها گفته بود که در دوران حصر حدودا ً  14ساعت بحث
خصوصي دو نفره با کروبي داشته است .اين عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در گفتگو
با تسنيم ،اظهار داشت :در چند وقت گذشته نديدهام که سران فتنه از گذشته خود به
صورت علني اظهار ندامت کنند و تا زماني که اين اتفاق رخ نداده ،بايد حصر ادامه پيدا کند.
حجت االسالم ذوالنور با بيان اينکه «ممکن است در پشت پرده سران فتنه اظهاراتي داشته يا
اظهار ندامت کرده باشند» ،ادامه داد :گناه علني ،عمومي و اجتماعي سران فتنه نياز به توبه
علني دارد که اين اتفاق هنوز نيفتاده است .نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينکه «بنده
آثار متنبه شدن در چهره سران فتنه را نديدم» ،گفت :سران فتنه  88بايد در تريبون رسمي
از اقداماتي که انجام دادهاند اظهار پشيماني کنند تا به دامن مردم بازگردند.
***

»

تصميم ترامپ يک اشتباه بسيار مهلک است

باراک اوباما تاکيد کرد که تصميم اخير ترامپ در به خطر انداختن برجام يک اشتباه بسيار مهلک
ت جمهوري
است .به گزارش ايسنا ،باراک اوباما رئيس جمهور پيشين آمريکا که از زمان پايان رياس 
خود اظهار نظري در مورد برجام نکرده بود ،با انتشار بيانيهاي افزود« :تهديدهاي مه م تري براي
امنيت آمريکا را نمي توان يافت که از احتمال اشاعه تسليحات هست ه اي يا ايجاد يک جنگ ويرانگر
ک تر باشد ».امانوئل ماکرون رئيسجمهور فرانسه نيز دقايقي پس از آنکه دونالد
در خاورميانه خطرنا 
ترامپ همتاي آمريکايياش اعالم کرد واشنگتن از توافق هستهاي خارج خواهد شد با انتشار پيامي از
اين تصميم ابراز تاسف کرد .وي در صفحه توئيتر خود نوشت« :فرانسه ،آلمان و انگليس از تصميم
آمريکا براي کنار گذاشتن برجام متاسف است .رژيم منع اشاعه هماکنون در خطر است».
***

آقاي روحاني! کجا زندگي مي کنيد که از بازار ارز بي خبريد

روزنامه قانون در گزارشي با عنوان «آقاي روحاني کجا زندگي مي کنيد؟!» نوشت :با وجود
آنکه دالر از مرز هفت هزار تومان گذشت و جامعه ملتهب است ،رئيس دولت ميگويد نگران
نباشيد! اين روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت :ماه عسل مردم تا خرداد  ۹۶بيشتر دوام
نياورد و بعد از راحت شدن خيال دولت از آراي مردمي ،فراموشيها آغاز شد و نتيجه اين
نوع رويه و عملکرد وضعيت نامبارک امروز کشور است؛ وضعيتي که به نظر ميرسد مسئوالن
اطالع دقيقي از آن ندارند يا آنکه خود را به ناآگاهي زدهاند.
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برنامه مراسم نماز جمعه
 21ارديبهشت ماه  97در دانشگاه تهران

نماز عبادي  -سياسي جمعه  21ارديبهشتماه به امامت آيتا ...خاتمي و سخنراني سردار
سرتيپ دوم پاسدار نعمان غالمي ،رئيس محترم سازمان بسيج سازندگي و سخنراني آقاي
دكتر محمود خدادوست ،مشاور محترم وزير و مديركل دفتر طب سنتي در دانشگاه تهران
برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:40با صلوات شعبانيه آغاز و با تالوت آياتي از كالما...
مجيد توسط قاري ممتاز ،آقاي محمدصادق بهشتي ادامه مييابد و در ادامه سردار غالمي،
به مناسبت «سالروز تشكيل و فعاليتهاي آن سازمان» و آقاي دكتر خدادوست درخصوص
«توصيههاي بهداشتي ويژه ماه مبارك رمضان» سخنراني مينمايند.
* شروع خطبهها ساعت  12:46و اذان ظهر به افق تهران ساعت  13:01ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/20 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/2/20 :

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان

جناب آقاي دكتر سيامك واحدي

خ ت97/2/20 :

كسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان بعد از چهل سال در دو حوزه
بهداشت ودرمان در بين دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور كه نتيجه تالشهاي
صادقانه حضرتعالي و كليه همكاران محترمتان ميباشد را تبريك عرض نموده و از خداوند
منان موفقيت هرچه بيشتر جنابعالي را خواهان و خواستارم.
تاريخ انتشار97/2/20 :
سرپرست روزنامه رسالت
خ ش97/2/20 :
استان كردستان  -شهرام حياتي

