
ما امر ناممکن »مهار امريکا« را ممکن کرديم
تاريخ انقضای امريكايي كه خود را »پايان تاريخ« معرفي مي كرد، فرا رسيده است

استاد فاطمي نيا: برخي سخنرانان دزد فضائل هستند
 مگر اين صدا و سيما در و پيکر ندارد؟!

بدرقه حسيني 135 شهيد گمنام

رهبر معظم انقالب در بخشي از  در   جوان آنالين خ�ود  اخي�ر  س�خنراني 
ش�انزدهمين مراس�م مش�ترك دانش آموختگي و تحليف 
دانشجويان دانشگاه هاي افس�ري ارتش جمهوري اسالمي 
ايران، با اشاره به اينكه تا به امروز تمام تحركات امريكايي ها 
در مقابل ايران شكست خورده است، فرمودند: »تحليلگران 
سياسي و هوشمندان عالم از اينكه ايران با اتكا به خداوند و 
تكيه بر قدرت ملي، قدرت  ه�اي جهان�ي را در منطقه ناكام 
گذاش�ته اس�ت، ش�گفت زده اند و به اي�ن واقعي�ت اذعان 
مي  كنند.« به همين بهانه ب�ا دو تن از ناظ�ران و تحليلگران 
كرده اي�م.  گفت و گ�و  زمين�ه  اي�ن  در  سياس�ي 

 فكرش را هم نمی كردند كه بتوان ايستادگی كرد
امير محبيان، تحليلگر سياسي درباره سخنان رهبري به خبرنگار 
»جوان آنالين« مي گويد: »در جهان كنون��ي كه قدرت و ثروت 
مالك برتري ب��وده و اياالت متح��ده مقدرات كش��ورها را رقم 
مي زند، اينکه كشوري 40 سال در مقابل امريکا ساز مخالف بزند 
و در نگرش و منش و كنش راه��ي متعارض را برود و به رغم همه 
فشارها و توطئه ها همچنان بر عقيده و رفتار خود پافشاري كند، 
از نظر عرف جهان و مرعوبين قدرت، حکم ناممکن را داشت  كه 

ما آن را ممکن كرديم.«
 امريكا ظاهرسازي را كنار گذاشته است

رئيس مركز پژوهش��ي راهبردي آريا معتقد اس��ت: »اكنون هم 
مي بينيم امريکا ظاهرسازي را كنار گذاشته و كشورهاي كوچك 
و بزرگ همسو و ناهمسو و حتي نهادهاي بين المللي را تهديد و 
مرعوب مي كند. ايستادن در برابر ش��يطان بزرگ فقط با اتکا به 
خداي بزرگ ممکن و هن��وز هم راهبرد ابراهيمي اس��ت كه راه 

چاره است.«
 نفوذ ايران گسترش يافته است

اي��ن اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه م��ا به جز 
منطقه]س��وريه[ در كجاها و چه اقدام��ات و تحركاتي، اهداف و 
توطئه هاي امريکايي ها را خنثي كرده و آنان را با شکست مواجه 
كرده ايم، مي گويد: »در افغانس��تان و عراق و سوريه و يمن و هر 
جاي ديگري اعمال سياس��ت هاي جمهوري اس��المي در تقابل 
مستقيم با منافع امريکا است و بي گمان نه تنها خواهان آن نيست 
بلکه هر اقدامي را براي شکست سياست هاي ايران انجام داده است 
اما در عمل اين نفوذ ايران است كه به خواست خدا و به رغم ميل 

استکبار گسترش يافته است.«
 پهلوي را مردم ساقط و امريكا را انقالب ناكام كرد

مه��دي فضائلي، تحليلگ��ر سياس��ي در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
»جوان آنالين« در خصوص س��خنان رهبري مبني بر شگفتي 
هوشمندان جهان از ناكامي امريکايي ها در مقابل ايران و منطقه 
مي گويد: »من معتقدم نتيجه اقدامات امريکايي ها به خروجشان 
از منطقه ختم ش��د. همانطور كه رهبري معظم ني��ز در ديدار با 
پوتين رئيس جمهور روسيه بحث پايين كشيدن قدرت امريکا را 
مطرح فرمودند، اين مهم را در ح��ال حاضر انقالب و انقالبيون تا 
حدود زيادي محقق كرده اند و امکان تداوم آن نيز وجود دارد. از 
مهم ترين بحث هاي انقالب اسالمي و رهبري عزيز، مهار امريکا 
است و با شکل گيري انقالب ما امريکايي ها تمام تالش خود را به 
كار بستند تا رژيم پهلوي را حفظ كنند اما شکست خوردند و اين 
انقالب بود كه پيروز و اين رژيم پهلوي و شاهنش��اهي بود كه به 
دست مردم ما ساقط شد. نتيجه اين اتفاق هم اين شد كه ايران 
به عنوان مهم ترين كشور منطقه دست امريکايي ها را از منطقه 

بريد و آنان را از خوردن لقمه هاي حرامي كه قصدش را داشتند، 
محروم كرد. 

 دامنه نفوذ و تأثير گذاري ايران بيشتر هم شد
فضائلی در ادامه مي  گوي��د: »بعد از پيروزي انق��الب و در طول 
اين 40 س��ال تالش امريکايي ها و غربي ها متوقف كردن ايران و 
انقالب و ايجاد براندازي در داخل نظام و اركان آن بوده و اين در 
حالي است كه در طول اين سال ها بحمداهلل ايران و انقالب نه تنها 
متوقف نشده بلکه محدود هم نش��ده و توسعه و پيشرفت، دامنه 

نفوذ و تأثيرگذاري ايران بيشتر هم شده است. 
 امريكا در تمام رويدادهاي توطئ�ه آميز در برابر ايران 

ناكام بوده است
مديرعامل سابق خبرگزاري فارس معتقد است: »پس از شکست 
امريکا و امريکايي ها و مهار ش��دن قدرت ش��ان با ق��درت ايران 
اس��المي، تمام اتفاقاتي كه پيرامون ما رخ داده اس��ت و در حال 
حاضر هم رخ مي دهد، در زمره اهداف ش��يطان بزرگ )امريکا( 
مبني بر محدودس��ازي و متوقف كردن جمهوري اسالمي ايران 
است. مثل بحث لبنان، عراق و س��وريه و حتي در خود عراق هم 
بحث اقليم كردستان مطرح ش��د. امريکايي ها نه تنها در منطقه 
بلکه در تمامي اين چنين رويدادهاي سرشار از توطئه و حيله در 
برابر ايران و انقالب اسالمي ناكام مانده اند. به عنوان مثال تشکيل 
دولت شيعي در عراق كه هيچ كس حتي فکرش را هم نمي كرد كه 
در عراق دولت شيعي تشکيل شود اما تشکيل شد و امريکايي ها 

در عراق به اهدافشان نرسيدند. 
 از آرمان هاي امريكايي و اسرائيلي اثري نمانده است

فضائلي مي گويد: امريکايي ها در س��وريه هم مي خواستند 
تقاص اتفاقاتي را كه منجر به بيداري اسالمي شده بود، بگيرند 
و به نوعي با اقدامات كثيفي كه انجام مي دهند، فرجام سوريه 
را به شکست دولت بشار اسد و تضعيف مقاومت گره بزنند اما 
در اين اقدام شان هم به صورت صد در صدي شکست خوردند 
و كاماًل مهار شدند و از قدرت شان در سوريه و منطقه، همچون 
آرمان از نيل تا فرات رژيم صهيونيستي كه ديگر اسمي از آن 
هم باقي نمانده، اثري باقي نمانده اس��ت. اس��رائيل امروز به 
شکلي ضعيف و منزوي ش��ده كه در حال ديوار كشيدن به 

دور خود است. 
 با تسليم امريكا در برابر ايران فرمايش رهبري تحقق يافت

فضائلی می گويد: »من معتقدم با پيروزي انقالب تمامي اقدامات 
و تحركات امريکايي ها مبني بر نابودي انقالب و حضور منطقه اي، 
با شکست و ناكامي آنان رو به رو شده و آنان را وادار به عقب نشيني 
از اهدافشان كرده است. به نظر من فرمايش رهبري معظم نيز از 
اين منظر تحقق پيدا كرده كه امري��کا كه روزگاري انجام هر كار 
و هر چيزي برايش مقدور و ممکن بود، امروز ديگر اين اختيار و 
توانايي را ندارد چراكه خود را تس��ليم در برابر قدرت جمهوري 

اسالمي ايران مي داند.«
 انقضاي پايان تاريخ

فضائلي، در خاتم��ه تأكيد مي  كند: »معتقدم اف��راد اهل تحليل 
و ش��خصيت هاي فرهيخته و انديش��مند جهان، امروز در حال 
مشاهده تسليم امريکا در مقابل ايران و قدرت تأثيرگذاري انقالب 
در برابر توطئه هاي امريکايي ها هس��تند. تصوي��ري كه امريکا و 
امريکايي ها از خود بر اذهان عموم جهان باقي گذاشته اند،  تصوير 
شاياني نيست و جهانيان خوب مي دانند كه تئوري ها و تحركات 
آنان در ايران و منطقه با شکست هاي پي در پي مواجه شده است. 
تاريخ انقضای امريکايي كه خود را »پايان تاريخ« معرفي مي كرد، 

فرا رسيده است.«

اس�تاد فاطمي نيا در س�خناني با اعتراض ش�ديد به 
صدا وس�يما به خاطر دعوت از برخ�ي روحانيون كه 
آنه�ا را »دزد فضائل« نامي�د، گفت: »م�ن نمي دانم 
اين ص�دا و س�يما در و پيكر ن�دارد؟! به امام س�جاد 
قس�م من دل�م خ�ون اس�ت از بعضي ها كه ص�دا و 
س�يما آنها را مي آورد. اينها نه تنها م�ردم را هدايت 
نمي كنن�د، بلك�ه عق�ل را از م�ردم مي گيرن�د.«

به گزارش ج��وان آنالين، آيت اهلل فاطمي نيا در جلس��ه 
هفتگي مس��جد جامع ازگل، ضمن بي��ان توصيه هايي 
برای ش��ركت در مراس��مات عزاداري، گفت: »شما را به 
خدا در اين ايام جاهايي برويد كه چيزي گيرتان بيايد. به 
امام سجاد)ع( قسم، از بعضي ها كه صداوسيما هم آنها را 
مي آورد، دلم خون است. به علي بن حسين)ع( اينها نه تنها 
مردم را هدايت نمي كنند، بلکه مردم را عقب نگه مي دارند 
و عقل را از مردم مي گيرند. اينها دزد فضائل هستند. من 

نمي دانم اين صداوسيما در و پيکر ندارد؟!«
اين استاد اخالق با اشاره به يکي از برنامه هاي تلويزيون 
گفت: »حضرت زه��را)س( را مي كنند ي��ك پول! مگر 
ايشان ام االئمه، معصومه و مطهره نيست مگر ايشان علم 
لدني ندارد؟ چرا حض��رت را از زنان معمولي هم پايين تر 
مي آوريد؟! آدم چه خاكي بر سرش بريزد؟! صداوسيما هم 
اين حرف ها را پخش مي كند، يعني يك عالم و متخصصي 

در اين صداوسيما نيست؟!«
وي با اشاره به همسر عالمه طباطبايي)ره( بيان داشت: 
»خانم عالمه طباطبايي لقمه به دس��ت عالمه مي داد تا 
به اندازه يك لقمه گرفتن هم وقت ايش��ان گرفته نشود 
و بتواند الميزان را بنويس��د. حاال حضرت زهرا)س( را در 
صداوسيما از خانم عالمه طباطبايي هم پايين تر مي آورند 
و مي گويند حضرت زهرا)س( با اميرالمومنين)ع( مفاخره 
مي كرد و مي گفت تو اگر اميرالمومنين هستي منم فاطمه 
زهرا هستم، تو اگر فالن هستي منم فالن هستم. اينها را 
مي گفت كه پيامبر رس��يد و گفت زهرا بس كن! اگر اين 
حضرت زهرا)س( است كه اين از عيال عالمه طباطبايي 
هم كمتر اس��ت؟! چطور بر چنين آدم��ي جبرئيل نازل 

مي شده است؟!«
استاد فاطمي نيا با درجه س��ه خواندن منابع اين حديث 
مي گويد: »يکي كتاب القطره را به عنوان سند مي گويد. 
آقا! القطره نويسنده اش يك عالم و مجتهد بوده خدا هم 
خيرش بدهد ولي محدث نبوده! محدث شدن يك رشته 
جدا است و اين كتاب قطعاً درجه 3 است! يك كتاب ديگر 
كه مي گويند الفضائل إلبن ش��اذان است، اين كتاب هم 
معتبر نيست و لق و تق اس��ت چون با يك كتاب فضائل 
ديگر قاطي شده است. عالمه مجلس��ي هم در اول بهار 
مي گويد اين كتاب در نزد ما معتبر نيست. كتاب سومي 
را هم كه به عنوان سند مي گويند مناقب ابن شهر آشوب 
است، اين را هم زياد به رخ ما مي كشند. ولي يك چيز را 
مي دانند و خيلي چيزها را نمي دانند. ابن شهر آشوب آدم 
بزرگي بوده است اما مناقب كتاب مضطربي است. آشيخ آقا 
بزرگ مي گويند مناقب بار شتر بوده و يك نفر نمي توانسته 
بلندش كند كه احتماالً يا با خط بزرگ بر روي ورق هاي 
ضخيم نوشته شده بوده )البته شوخي مي كند( يا هر چه 
بوده ايني كه در دست ماس��ت، نبوده. اين مناقب كه در 
دست ما است يك خالصه  متزلزلي است. آشيخ آقا بزرگ 

مي گويد قطعاً اين كتاب ناقص است.«
ايشان در ادامه بيان داشت: »اصالً كتاب درجه يك هم اين 
حرف را بزند نبايد باور كرد، ما يك اصولي داريم، اصل اين 
است كه حضرت فاطمه)س(، معصومه بوده اند حال هر 
چيزي را كه با اين تناقض دارد، بايد كنار گذاشت. حضرت 
زهرايي كه مادر حسنين)ع( و مادر امام زمان)عج( است 
مي آيد با اميرالمومني��ن)ع( مفاخره كن��د؟! كه تو امير 
المومنين هستي و منم كسي هستم براي خودم و آخر سر 
هم پيامبر بايد بيايد بگويد فاطمه بس كن و برو سر علي 
را ببوس و او هم آمده و عذرخواهي كرده است! آخه آشيخ 
شما براي اين حضرت زهرا فاطميه مي گيريد. اين خانم 
معصومه و مطهره است و مالئکه بر ايشان نازل مي شوند. 

اين شيوخ چه جواب خدا را خواهند داد؟!«
اس��تاد فاطمي نيا در ادامه با اش��اره به لزوم تخصص در 
علم الحديث براي تش��خيص احاديث معتبر گفت: »در 
بعضي از موارِد كتاب هاي بزرگاني، همچون شيخ صدوق 
هم، علما گاه تأمل مي كنند و مي گويند شايد كسي بعداً 
مطلبي را اضافه كرده يا ش��ايد ناسخ خيانت كرده است! 
آقا، وحي منزل كه نيست! كتاب شناسي يك علم است. 
چطور پزشکي، علم است! كتاب شناسي هم، علم است. 
به خدا قسم، خدايا تو شاهدي من انا رجل نمي كنم، ولي 
به خدا كتاب شناسي زمان مي  برد، منظور شناخت اسم 
كتاب نيست، منظور موضوع شناس��ي است! اسم كتاب 
مهم نيست. در داروخانه يك نسخه پيچ داريم يك دكتر 
دارو ساز داريم. نسخه پيچ 200تا اسم بلد است. آسپرين، 
قطره چي چي و. . . اينها را همه نسخه پيچ مي داند، ولي 
دكتر داروس��از مي فهمد اين دوا ممکن است با فالن دوا 
نسازد، اين آثار جانبي اش چيست، اين سر گيجه مي آورد، 
آن فالن مي آورد. كتاب هم همين طور اس��ت، اآلن شما 
برويد كتابفروش��ي، كتابف��روش 200تا اس��م كتاب در 
ذهنش اس��ت. آقا حافظ داري؟ بله. آقا خيام داري؟ بله. 
نظامي داري؟ بله. اين نسخه پيچ است اما موضوع شناسي 
زمان مي برد. من رو سياه كه جلوي شما نشسته ام، قسم 
حضرت س��جاد خوردم كه انا رجل نمي كنم، 60س��ال 
موضوع شناسي كردم. 60 سال! بنده خاك پاي شما هستم 
ولي موضوع شناس هستم. ممکن اس��ت در كتاب هاي 
معتبر هم چيزي اشتباه وجود داش��ته باشد كه اگر علم 
الحديث بلد نباشي به اشتباه مي افتي! مي گويد آقا چاپ 
شده است، جلد زركوب، زيبا، مال شيخ صدوق است! باشد، 
من مي گذارم روي چشمم اما اگر يك غلط چاپي باشد و تو 

علم الحديث نداشته باشي همانجا سرگردان مي شوي!«
اس��تاد فاطمي نيا با اش��اره به س��خنراني هاي مذهبي 
صداوسيما بيان داشت: »البته در بين اينها افرادي هستند 
كه مردم را هدايت مي كنند اما بعضي ها دزد عقيده، ايمان 
و عقل هس��تند، فقط عقل آدم را كم مي كنند، گاهي به 
بچه هايم كه بعضي ها را مي بينند مي گويم ببند عقلت كم 

مي شود عوضش آواز بخون! 
خدا رحمت كند؛ پدرم از بزرگان اوليا بود. جوان بودم يك 
حديث ضعيفي را پيشش بردم سؤال كردم آقا اين چيست؟ 
گفت آواز بخوني بهتر است. نه خودش اهل آواز بود نه من، 
ولي مي خواست بگويد اين مطلب اين قدر سطحش پايين 

است كه آواز بخوني بهتر از اين است.«
بقيه در صفحه 16

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 22 شهريور 1397   -    3 محرم 1440

سال بيستم- شماره 5467 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

آقاي تاج، حواستان هست؟!
دنیا حیدری

13

چرايي هجمه اخير اصالح طلبان به نظارت 
استصوابي/ هاني دلیري

2

خواب زدگی يا آلزايمر سياسی در کاخ سفيد
احمد کاظم زاده 

15

امروز در تهران صورت مي گيرد

بدرقه حسيني
  135 شهيد گمنام

   همزمان با س��ومين روز محرم، خيل عزاداران حسيني 
در تهران به استقبال 135 ش��هيد گمنام تازه تفحص شده 

مي روند |  همين صفحه
ويژه هاي جوان  

  پيوند نهضت آزادی و اصالح طلبان
    هرچه امام گفت وحی منزل نيست!

  عذرخواهی يک بازيگر 
صفحه 2    برای حمايت از يک تروريست

همزمان با سومين  روز مح�رم، خي�ل   جامعه
عزاداران حسيني در تهران به استقبال 135 شهيد 
گمنام تازه تفحص شده مي روند. شهدايي كه در 
راه حسين و حقانيتش و در دفاع از دين به درجه 
رفيع شهادت رسيدند. بس�ياري از دستگاه ها و 
گروه هاي مردمي براي حضور در اين مراسم معنوي 

اعالم آمادگي كرده اند. 
سومين روز محرم با استقبال از شهداي گمنام 
آغاز مي ش��ود. امروز عزاداران حسيني ميزبان 
مهيماناني خواهند بود كه در راه حق و حقانيت از 
جان گذشتند. حضور گسترده گروه هاي مردمي 
بار ديگر نشان خواهد داد كه اين ملت قدردان 
عزيزان جان بركف اس��ت. امروز عطر شهداي 
گمنام در شهر خواهد پيچيد و گل هاي پرپر با 
دستان مردم بدرقه مي شوند تا به   شهرهاي خود 
برسند. مادران و پدران چش��م انتظار با حضور 
اينان دل آرام خواهند شد. به اين شهدا كه ساالر 
آنان سيد الشهدا است بايد افتخار كرد.  سردار 
محمدرضا يزدي، فرمانده سپاه تهران بزرگ و 
رئيس ستاد گراميداشت تشييع 135 شهيد در 
خصوص تشييع پيکر 135 شهيد گمنام دوران 

دفاع مقدس گفت: پيکر مطهر اين 135 شهيد 
در تفحص هاي اخير شناسايي شده و به ميهن 
بازگش��تند.  وي افزود: از اين تعداد 17 شهيد 
شناس��ايي ش��ده و در اختيار خانواده هاي شان 
قرار خواهند گرفت و پيکر 45ش��هيد ديگر هم 
احتمال شناسايي دارند.  سردار يزدي بيان كرد: 
مراسم تشييع پيکر مطهر اين شهدا صبح امروز 
پنج ش��نبه 22 ش��هريور ماه از مقابل دانشگاه 
تهران با قرائت زيارت عاش��ورا آغاز مي ش��ود و 
سپس مسير به س��مت خيابان حافظ و معراج 
ش��هدا ادامه مي يابد. فرمانده سپاه تهران اعالم 
كرد: پس از تشييع در تهران، اين شهدا در روز 
26 شهريور در مراكز اس��تان و شهرستان هاي 
خودشان تشييع خواهند ش��د كه سپاه استان 
ميزبان مراس��م تشييع اين ش��هدا خواهد بود. 
هفت شهيد شناسايي ش��ده تهراني هستند و 
مابقي شهدا از استان آذربايجان شرقي، اصفهان، 
خراس��ان رضوي، خوزس��تان، فارس، كرمان، 
كرمانشاه و مازندران هستند.  سردار يزدي بيان 
كرد: اين شهدا از عمليات هاي كربالي 5، والفجر 
8، والفجر 1 در مناطق شلمچه، شرهاني، جزيره 

بوارين و نفت شهر و سومار هستند. 

ردپاي تخلفات پتروشيمي ها از نوشت افزار، لبنيات، كود كشاورزي تا بازار ارز ثانويه مشهود است اما همچنان مي تازند 

پتروشيمي ها  كلكسيون نافرماني و تخلف شده اند
  عرضه مواد اوليه در حالي در بازار نصف شده كه فعاالن پتروشيمي 

مدعي هستند عرضه را بيشتر هم كرده اند.  اماتوليدكنندگان 
مجبورند مواد اوليه مصرفي شان را از بازار بخرند| صفحه 12

  مواد پتروشيمي مصرفي در توليد لوازم التحرير بايد از طريق 
بهابازار تأمين شود.  اما توليدكنندگان ناچارند به دليل كمبود عرضه  

مواد اوليه خود را به دو برابر قيمت واقعي خريداري  كنند

  مهم ترين موضوعي كه اين روزها درباره پتروشيمي ها به كرات 
مي بينيم و مي شنويم بازنگشتن ارزهاي پتروشيمي ها است. آنها  

حتي حاضر نيستند ارزهايشان را در بازار ارز ثانويه  عرضه كنند

خاموشي 
يك صداي ديگر

گزارش »جوان« درباره انقراض تدريجي 
 يك نسل پرستاره دوبالژ به بهانه درگذشت 

حسين عرفاني  

   اقتصادي

روز گذش��ته حس��ين عرفاني هم از دنيا رفت ت��ا دوبله ايران 
پيشکس��وت ديگري را از كف بدهد و افسوس��ي ديگر بر دل 
مخاطبان و دوستداران دوبله برجاي بماند و اين نگراني 
كه هيچ دوره ديگري در آينده هنر كشور جايگزيني 
براي صداهايي از اين دس��ت نخواهد داشت، 

بيش از پيش احساس شود | صفحه 16

روز گذشته بازار س��رمايه س��ه ركورد تاريخي در حوزه رشد شاخص 
كل، حجم معامالت روزانه و ارزش روز بازار از خود به جاي گذاشت كه 
شاخص كل با جهش 6 هزار و 475 واحدي موفق به فتح قله 155 هزار 

واحدي شد  | صفحه 4
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 بورس تهران
فاتح قله 155هزار واحد شد 

قد علم کردن بازار سرمايه 
مقابل نقدينگي 1600هزار ميليارد توماني 

»7/5 ميليون ش��هريه  مدرسه اي اس��ت كه به اين رقم هزينه كتاب، 
 روپوش و سرويس رفت و آمد هم اضافه مي شود، اما اين مدرسه به يك 
شرط روي ش��هريه تخفيف مي دهد و آن اينکه  دانش آموز بيشتري 

براي ثبت نام معرفي كنيد | صفحه 3

 جذب گلدکوئیستی
در مدارس غیردولتی!

آموزش و پرورش براي کاهش هزينه ها رسماً 
دست به دامن فعاليت هاي ليبرالي شده است 

حضرت زهرا)س( را مي كنند يك پول! مگر ايشان ام االئمه، معصومه و مطهره نيست مگر ايشان علم 
لدني ندارد؟ چرا حضرت را از زنان معمولي هم پايين تر مي آوريد؟!  صداوسيما هم اين حرف ها را 

پخش مي كند، يعني يك عالم و متخصصي در اين صداوسيما نيست؟! | همين صفحه

مگر اين صدا و سيما در و پيكر ندارد؟!

استاد فاطمي نیا: برخي 
سخنرانان دزد فضائل هستند 

ما امر ناممکن »مهار امريکا« را ممکن کرديم
تاريخ انقضای امريكايي كه خود را »پايان تاريخ« معرفي مي كرد، فرا رسيده است

محبيان: 
اينكه كشوري 40 سال در مقابل امريكا ساز مخالف بزند 

و در نگرش و منش و كنش راهي متعارض را برود و به رغم 
همه فشارها و توطئه ها همچنان بر عقيده و رفتار خود 

پافشاري كند، از نظر عرف جهان و مرعوبين قدرت، حكم 
ناممكن را داشت  كه ما آن را ممكن كرديم |  همين صفحه

فضائلي: 
امريكايي ها در سوريه هم مي خواستند تقاص اتفاقاتي 

را كه منجر به بيداري اسالمي شده بود، بگيرند و به نوعي   
فرجام سوريه را به شكست دولت بشار اسد و تضعيف 
مقاومت گره بزنند اما در اين اقدام شان هم به صورت 

صددر صدي شكست خوردند و كاماًل مهار شدند


