
توقعات رهبرانقالب از تیم مذاکره کننده هسته ای
2

       ماهنامه تحلیلی سیاسی اجتماعی فرهنگی                                                                                                                                                                                                                                 سال دوم - شماره 17 اردیبهشت ماه 1394    300 تومان 

تلنگر
مخاطبان باالگریوه

دیپلمات های ما بدانند که ملت ایران 
اجازه خطا در این جنگ سیاسی را به 

احدی نخواهد داد

صفحه3

صفحه2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

3

اطاعت از والیت و 
مرزبندی با فتنه 
و نفاق دو ویژگی 

پیشکسوتان جهاد و 
شهادت است

پاتوق
شنیده های باالگریوه

جبهه فرهنگی جهان
اسالم به برکت خون شهدا

شکل می گیرد

امت بزرگ اسالم با تکیه بردوعنصر 
» بصیرت« و »عزم و همت« می تواند 

جاهلیت مدرن را شکست دهد

اعتمادبه نفس کاذب
کاندیداهائی که خود را

پیشاپیش نماینده مجلس می دانند! 

نامه سرلشکرقاسم سلیمانی به نویسنده کتاب آن 23 نفر :

به مقام شما کودکان کمال یافته درقفس دشمن غبطه می خورم
سرلشکر قاسم س��لیمانی پس از خواندن کتاب 
»آن بیس��ت و س��ه نف��ر« نامه ای ب��رای احمد 

یوسف زاده نویسنده کتاب نوشته است.
متن نامه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َعلَیِه  ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدق��وا ما عاَهُدوا اهللهَّ
لوا  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر َومابَدهَّ

تَبدیاًل
احم��د عزیزم؛ تقریظ و تحس��ین رهبر عزیزمان 
مرا تش��ویق به خوان��دن کتابت ک��رد و پس از 
قرائ��ت آن به مقامت غبطه خوردم و افس��وس، 
که در کارنامه ام یک ش��ب از آن شبها و یک روز 
از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم. ش��ماها 
عارفان حقیقی و عابدان به عبودیت رس��یده ای 
هستید که به عرش رسیدید، ای کاش در همان 
باال بمانید. چه افتخار آمیز است ربانیون بر منبر 

نظارت
شورای نگهبان
به هیچ عنوان

ازکاندیدای خاصی 
جانبداری نخواهدکرد
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نشس��ته، تربیت یافتگان منابر خود را به تماشا 
بنش��ینند. چه زیباس��ت جوانان جویای کمال، 

کودکاِن کمال یافته در قفس دشمن را ببینند.
ای کاش س��فیراِن در قصره��ای مجلل نشس��ته 
کش��ورمان، این سفیران در قفس گرفتار شده را 

ببینند و چگونه سفیر بودن را بیاموزند.
احم��د عزیز؛ وقتی کتاب��ت را خواندم ناخودآگاه 
صحنه اس��ارتی در مقابل دیدگانم مجسم شد و 
به یاد آن اسیر، بر کتاب این اسیر، اشک ریختم، 
یاد قهرمان اسارت که اسارت را به اسیری گرفت.

بانوی معظمه خس��ته ای که با مجروحیت دل و 
جس��م، در حالی که س��ر برادران، برادرزاده ها و 
فرزندان خود را باالی نی جلوی چش��م داش��ت 
و ده ها زن و کودِک اس��یِر ه��رروز کتک خورده 
را در ط��ول هزاران کیلومتر پیاده و یا بر ش��تر 
برهنه نشس��ته، سرپرس��تی می ک��رد، در عمق 

قرارگاه دش��من بر هیبت او شالق زد و با بیانی 
ک��ه خاطره پدرش علی)ع( را در یادها زنده کرد 
همانند شمش��یر برنده ب��رادرش عباس بر قلب 
دشمن فرود آورد و با جمله »مارأیت االاّ جمیاًل« 
عرش را گریاند و بشریت را تا ابد متحیر عظمت 
خود س��اخت. به کرمانی بودنم افتخار می کنم، 
از داش��تن گوهرهایی همچون »شهسواری« که 
فریاد »مرگ بر صدام، ضد اسالم« را در چنگال 
دشمن س��ر داد و نشان داد به خوبی درس خود 
را از مکتب امام سجاد)ع( آموخته است و »امیر 
شاه پس��ندی« که بر گوش��ت هاِی بر اثر ش��الق 
فروریخته او اطو کشیدند و »احمد یوسف زاده«، 
»زادخ��وش«، »مس��تقیمی«، »حس��نی« و ... 
که از اس��ارت عظمت آفریدن��د. در پایان درود 
می فرس��تم برم��ردی که به احترام ش��ما و همه 
مجاهدین و شهدا، قریب سی سال چفیه یادگار 

آن روزها را به گردن آویخته تا عش��ق به این راه 
و مرام و فرهنگ را به همه یادآوری کند و بر هر 
نوش��ته شما بوس��ه می زند و در باالترین جایگاه 
فقاه��ت، حکمت و اندیش��ه، زیباترین کلمات را 
نثارتان می کند. چقدر مدیون این مردیم و بدون 
او تاریکی��م. خداوندا؛ وج��ودش را برای ایران و 

اسالم حفظ بفرما.
قاسم سلیمانی - هفدهم اردیبهشت 94

تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر کتاب
»آن بیست و سه نفر«

همزمان با دهمین سالگرد سفر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به استان کرمان از تقریظ رهبر انقالب 
اسالمی بر کتاب »آن بیست و سه نفر« رونمایی 
ش��د. متن این تقریظ که طی مراسمی با حضور 
جمعی از پیشکس��وتان عرصه ی ایثار و شهادت، 

نویس��ندگان و فعاالن حوزه ی ادبیات مقاومت و 
مسئوالن و شخصیت های اس��تانی و کشوری و 
لش��کری در حسینیه ی ثاراهلل شهر کرمان از آن 

رونمایی شد، به شرح زیر است:
در روزهای پایانی ۹۳ و آغازین ۹۴ با ش��یرینی 
ای��ن نوش��ته ی ش��یوا و ج��ذاب و هنرمندان��ه، 
شیرین کام ش��دم و لحظه ها را با این مردان کم 
سال و پرهمت گذراندم. به این نویسنده ی خوش 
ذوق و به آن بیس��ت و سه نفر و به دست قدرت 
و حکمت��ی که همه ی ای��ن زیبائیها، پرداخته ی 
س��رپنجه ی معجزه گر اوس��ت درود میفرستم و 
جبهه ی س��پاس بر خاک میسایم. یک بار دیگر 
کرم��ان را از دریچه ی ای��ن کتاب، آنچنان که از 
دیرباز دیده و ش��ناخته ام، دیدم و منشور هفت 

رنگ زیبا و درخشان آن را تحسین کردم.    
۹۴/2/1

جعفر بدری :
دادگستری لرستان از سرمایه گذاران دارای حسن نیت حمایت می کند
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آقامحمدی :
سخنان عراقچی عبور از خط 

قرمزهاست

باالگریوه - ابراهی��م آقامحمدی نماینده مردم 
خرم آباد در مجلس ش��ورای اسالمی در واکنش 
به اظه��ارات اخی��ر عراقچ��ی پیرام��ون امکان 
دسترس��ی بازدی��د از مراکز نظام��ی ایران طبق 
پروتکل الحاقی اظهار داش��ت: موضوع بازدید از 
مراک��ز نظامی جزو مباحث مذاکرات هس��ته ای 
نیس��ت و ربطی به آنها ن��دارد و این موضوع به 
هی��چ عنوان ج��زو س��رفصل گفت وگوهای تیم 
مذاکره کنن��ده نبوده و نیس��ت. وی در گفتگو با 
فارس با تاکید براینکه تیم مذاکره کننده موظف 
ش��ده صرفا پیرامون مسائل هسته ای گفت وگو و 
مذاکره کند افزود: این موضوع همواره از س��وی 
مقام معظ��م رهبری درس��خنرانی های عمومی 
بیان ش��ده ک��ه تی��م مذاکره کننده تنه��ا باید 
پیرامون مس��ائل هسته ای مذاکره کند و غیر آن 
را شامل نمی ش��ود. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس تاکید کرد: سخنان 
اخیر خارج از چارچوبی اس��ت ک��ه مقام معظم 
رهب��ری تعیی��ن کرده ان��د و مطرح ک��ردن این 
مباحث در صالحیت تیم مذاکره کننده نیس��ت 
چون آنها برای این کار نیازمند مجوز مس��ئوالن 
نظام هس��تند. آقامحمدی با تاکی��د براینکه در 
مذاکراتی که ایران با 1+5 دارد نباید به مس��ائل 
نظام��ی ورود کرد گفت: هی��چ توجیهی در این 
خصوص از تیم مذاکره کننده قابل قبول نیست. 
وی تاکید کرد: مط��رح کردن این گونه مباحث 
عب��ور از خط قرمزها اس��ت و مورد قبول ملت و 
نظ��ام نخواهد بود. عضو کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای از مطرح کردن مسائلی 
که انجامش امکان پذیر نیس��ت خودداری کند و 
آق��ای عراقچی نیز باید صحبت هایش را تصحیح 

کرده تا طمعی در دشمن به وجود نیاید. 

پلدختر - خیابان هفت تیر - روبروی اداره پست شهرستان


