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در واکنش به اقدام ضدایرانی آمستردام

ایراندو«دیپلمات»هلندی
را اخراج کرد

وزارت خارجه هلند اعالم کرد این کش��ور در
واکنش به اخراج دو کارمند سفارت این کشور
در تهران ،سفیر خود را از ایران فرامیخواند.
بر اساس وبگاه وزارت خارجه هلند...
همین صفحه

امنيت پايدار در

گرو افزايش قدرت

آمد ،نیامدش مهم نیست!
شما بخوانید «آمدنیوز»

هشدار  8ماه پیش رهبر انقالب به دولت:

معطل اروپا نمانيد

رضا رضائی -فعال سیاس�ی و

رسانه ای

داش��تم به این فکر می کردم که چه
خوب ش��د جلوی پای ما سبز شدید!
چراک��ه گاف های طنزآل��ود آنطرف
آبی ها و ان��دک بضاعت آن ها ،نیاز
به آلبومی داشت برای آرشیو ،که شما
زحمتش را کشیدید.آری؛ «آمدنیوز»
را عرض م��ی کنم؛ که نم��ی دانیم
کجا بوده و از کجا آمده است و درپی
چیس��ت؟! (که البته م��ی دانیم!)؛ به
پروپای همه می پیچد و ش��ده است
کاسه داغ تر از آش و بعضی وقت ها
دایه ی مهربان تر از مادر! که اغلب بر
سر قبر بی جنازه ناله می کند!حاال که
ش��ما راحتید من هم راحت تر سخن
می گویم و ب��دون تعارف! واقعیتش،
باعث تأسف است که بعض ًا مخاطبتان
می شوم؛ هرچند اینبار به بهانه مستند
«ایستگاه پایانی دروغ» که از سیمای
جمهوری اس�لامی ایران پخش شد،
کلی باعث تلطیف طبعمان ش��دید و
با اشراف اطالعاتی س��ربازان گمنام
این مملکت و اس��تیصال س��رویس
های آمریکایی و صهیونیستی ،سوژه
ی خنده و تمسخر خودی هایتان در
نقش اپوزیس��یون نظام! علی ایحال
بابت خیانتی که می کنید و وقتی که
از م��ن و ما می گیرید ،هم ناراحتم و
هم متأسف؛ و از هم کیشانم خ ِِجل و
ش��رمنده از آن سبکباالن عاشقی که
بالجویان دشت کربال شدند ...در ابتدا
تص��ورم این بود که صرف�� ًا با نظام و
س��ران آن عناد دارید و شاید با نسل
اول و...

بازدارندگي است
صفحه2

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد :
پیگیر توزیع مرحله دوم بسته حمایتی هستیم

افزایش  ۲۰درصدی
مستمری «مددجویان »
از ابتدای سال 98

گروه اجتماعی  :معاون حمایت و سالمت خانواده
کمیته امداد از پیگیری برای توزیع مرحله دوم
توزیع بسته حمایتی بین مددجویان...
صفحه3

افزایش  ۴۰۰هزار
تومانی حقوقها را
اجرا میکنیم
صفحه4

سازمان محي ط زيست نماينده
مناسبي براي ايران در
موافقتنامه پاريس نيست

نقويحسيني :دولت کشور را
معطل اروپا کرده است

صفحه4

ادامه در همین صفحه

صفحه2

برای نخستین بار از سوی انتشارات انقالب اسالمی صورت گرفت

انتشار کتاب خاطرات رهبر انقالب از زندان و دوران مبارزات انقالب

خاطرات حضرت آیتاهللالعظمی سیدعلی خامنهای
از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی
با عنوان «خون دلی که لعل ش��د» برای اولین بار
از س��وی انتشارات انقالب اسالمی منتشر شد .به
گزارش فارس ،خاطرات حضرت آیتاهلل العظمی
س��ید علی خامنهای(م ّدظلّهالعال��ی) از زندانها و
ّ
تبعی��د دوران مبارزات انقالب اس�لامی با عنوان
«خون دلی که لعل ش��د» برای اولین بار از سوی
انتش��ارات انقالب اسالمی منتش��ر شد.این کتاب
الصبر نصراً» است
ترجمه فارس��ی کتاب ّ
«إن مع ّ
ک��ه پیش از این به زبان عربی در بیروت توس��ط

سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان رونمایی
ّ
و منتشر شد .عالوه بر این در کتاب دو نوع تصویر
به ترتیب زیر آورده ش��ده اس��ت:تصاویر منتش��ر
نش��ده از رهبر انقالب ،مرحوم پدر بزرگوارش��ان،
فرزندانش��ان و  ...عک��س نقاش��یهایی مرتبط با
موض��وع روایتهای کتاب.آنچه کتاب حاضر را از
کتابهای مش��ابه متمایز میکند ،بیان حکمتها،
درسه��ا و عبرتهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه فراخور
بحثها بیان ش��ده که هر ک��دام از آنها میتواند
چراغ راهی ب��رای مخاطب کت��اب بویژه جوانان
عزیز باش��د.مخاطب در قال��ب خاطرات ،با فجایع

رژیم منحوس پهلوی آش��نا میگردد و همچنین
از س��ختیها ،مرارتها و رنجه��ای مبارزان و در
مقاب��ل از پایمردیها ،مقاومتها ،خلوص و ایمان
انقالبیون مطلّع میگردد.شاید بتوان گفت شاهبیت
این کتاب و ترجیعبند آن ،همان اس��ت که در نام
کتاب ،تبلور یافته است و آن ،طعم شیرین پیروزی
است که پس از مقاومت و صبر ،چشیده میشود و
همین میتواند یکی از دالیل انتشار این خاطرات
در این زمان باش��د.عالقهمندان ب��رای تهیه این
کتاب میتوانند به پایگاه اطالعرس��انی www.
 book-khamenei.irمراجعه کنند.

در واکنش به اقدام ضدایرانی آمستردام

ایران دو «دیپلمات» هلندی را اخراج کرد

وزارت خارجه هلند اعالم کرد این کشور در واکنش
به اخراج دو کارمند س��فارت این کشور در تهران،
س��فیر خود را از ایران فرامیخواند .بر اساس وبگاه
وزارت خارجه هلند« ،اس��تف بالک» وزیر خارجه
این کشور روز دوشنبه در بیانیهای اعالم کرد ایران
روز  ۲۰فوری��ه ( ۱اس��فند) در واکنش به اخراج دو
دیپلم��ات ایران��ی از هلند ،دو دیپلم��ات هلندی را
عنص��ر نامطلوب اع�لام کرده و به آنها دس��تور
داده ته��ران را ترک کنند .در واکنش به این اقدام،
هلند ابتدا س��فیر ایران را احض��ار کرده و این اقدام

را «غیرقاب��ل قبول» و «دارای تبعات منفی» برای
روابط دوجانبه توصیف کرده است .با این حال ،روز
گذشته دو دیپلمات هلندی به دستور ایران ،تهران
را ت��رک کردهاند .هلند در واکنش ب��ه این رخداد،
تصمیم گرفته سفیر خود در تهران را برای مشورت
فرابخواند ۱۸.دی ماه س��ال جاری (هش��تم ژانویه
 )۲۰۱۹وزرای امور خارجه و کشور هلند در نامهای
به پارلمان این کشور ،ایران را عامل قتل محمدرضا
صمدی کالهی معرفی کردند .وزارت خارجه هلند
خرداد ماه امسال به همین بهانه دو دیپلمات ایرانی

را اخراج کرده بود .کالهی عامل انفجار  ۷تیر ۱۳۶۰
در ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران
بود .در آن انفجار بیش از  ۷۰نفر از مقامهای ارشد
جمهوری اس�لامی ایران به شهادت رسیدند .اسناد
دادگاه هلند نش��ان میدهد کالهی در سال ۲۰۱۵
توس��ط اعضای یک باند بزهکار کشته شده است.
ادعای دخال��ت ایران در این حادثه در حالی مطرح
میشود که دادستان هلند در جریان برگزاری دادگاه
به صراح��ت اعالم کرده که هی��چ مدرکی دال بر
مشارکت ایران در این قتل وجود ندارد.

تأکید دوباره آمانو بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی

مدی��رکل آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی در آغاز
نشست فصلی شورای حکام ،بار دیگر بر پایبندی
ایران به تعه��دات برجامی خود تأکید کرد .یوکیو
آمانو در بیانیهای در رابطه با عملکرد نظارتی آژانس
بر توافق هستهای ایران طی ماههای گذشته گفت:
ای��ران در حال عمل به تعه��دات خود ذیل برجام
اس��ت و اجرای کامل این تعهدات از سوی ایران
ضروری است .وی افزود :آژانس به راستیآزمایی
عدم انحراف ایران از مواد هس��تهای اعالمش��ده

تحت توافق پادمانی ادامه میدهد و ارزیابی عدم
وجود مواد هستهای و فعالیتهای اعالم نشده نیز
همچنان ادامه دارد .آمان��و ادامه داد :در نظارت بر
فعالیتهای ایران ،آژانس همه اطالعات پادمانی
را تجزیه و تحلیل میکند که این مس��ئله به طور
معم��ول زمانبر و در صورت لزوم مس��تلزم اقدام
است .وی تأکید کرد :اقدامات و ارزیابیهای آژانس
بیطرفانه ،مستقل ،مبتنی بر شیوهای عینی و در
چارچوب پادمانهای موجود اس��ت .گفتنی است

نشست فصلی ش��ورای حکام آژانس بین المللی
انرژی اتمی امروز به ریاس��ت آمانو در وین -مقر
ای��ن آژانس -در حال برگزاری اس��ت .براس��اس
گزارشهای منتشر ش��ده ،بررسی راستی آزمایی
فعالیتهای هستهای ایران در چارچوب قطعنامه
 ۲۲۳۱سازمان ملل ،ایمنی هستهای جهان در سال
 ۲۰۱۹و بررسی برنامههای هستهای کره شمالی
از موضوعاتی است که در این نشست  ۵روزه مورد
بررسی قرار میگیرد.

آمد ،نیامدش مهم نیست! شما بخوانید «آمدنیوز»
ادامه از همين صفحه

آصفري :دولت در بازي اروپاييها
معطل شده است

مختصر نس��ل دوم انقالب؛ ولی چندنفر از رفقای نسل
س��ومی ام را که نواختید و پرداختید ،با خودم گفتم شاید
حتی روزی سراغ حقیر هم بیایید! شاید...البته باید منصف
بود و بابت زحمت شناس��ایی مدی��ران جوان ،انقالبی و
گمنام این سرزمین و معرفی آن ها به مردم قدرشناس و
نظام مقدس جمهوری اسالمی از شما تقدیر و تشکر کرد؛
هرچند ممکن است از اجر گمنامی آن ها بکاهید .مدتی

است برای برخی از جاماندگان شما (بخوانید هم قطاران
و سینه چاکان داخلی) دنبال پیشوند یا پسوندی بودم تا
اینکه عنوان «دوزیس��ت» که هیچ! حتی سه زیست و
چهارزیست و البته باالتر! از آن را برازنده تر دیدم! همان
هایی که از فرط مرغوبیت ژن ،در یکجا بند نمی ش��وند
و در هر ُپستی ،تخصصی دارند و ادعایی...این را هم باید
ُرک و پوست کنده عرض کنم که احیان ًا اگر خبر یا دیگر
وجیزه هایتان درست از آب درآمد ،خیلی خوش به حالتان

مغرضان خودفروخته و
نشود چراکه این از وظیفه شناسی
ِ
بازیچه گان دست شما در داخل حکایت دارد؛ هرچند که
نفس کار ،تأیید مجددی است بر بیچارگی و درماندگی و
دریوزگی أمثال نیما َزم و خاندان آمدنیوز.در آخر؛ ضمن
قرائت یک فاتحه ،یادی می کنیم از حضرت روح اهلل (ره)
که زمانی فرمود« :بُکشید ما را ،ملت ما بیدارتر می شود»
و امروز ما از قول ایشان می گوئیم« :بزنید ما را ،ملت ما
آگاه تر می شود».

