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    سخن سردبیر
نفوذی  ھا از منظر قرآن بھ  دنبال ایجاد  

سوء ظن نسبت بھ  رھبری جامعھ ھستند.
خداوند در قرآن کریم  سوره اعراف آیھ

١٣١ می فرماید: یطیروا بموسی... 
ھرگاه ناگواری بھ بنی اسرائیل می رسید،
بھ حضرت موسی و ھمراھان  او فال بد
می زدند و می گفتند: این حوادث تلخ بھ
خاطر وجود  موسی(ع) و ھمراھان اوست!
پس از  انقالب تا  امروز، دشمن  توسط 
عوامل نفوذی خود و نیز با کمک فریب
خورده ھا،درصدد القاء این فکر در جامعھ 
ایران اسالمی است کھ علت برداشتھ نشدن
تحریم ھا و مشکالت معیشتی و... وجود

رھبری و مواضع ایشان است!
این جماعت القا می کنند کھ اگر حاکمان
ایران عوض شوند،کشور گل و بلبل می شود!
نشریھ  فارین افرز ، وابستھ  بھ شورای 
روابط خارجی آمریکا(آذرماه ٩۴):برای
مشروعیت  زدایی از جمھوری اسالمی،
مقامات آمریکایی باید از طریق رسانھ ھا
و شبکھ ھای اجتماعی  این پیام را  برسانند
کھ  ضعف  حکومت  موجب   مشکالت
اقتصادی و سیاسی ایران شده. باید برای
مخاطب ترسیم کنند کھ اگر حاکمان ایران
عوض شوند،چھ زندگی خوبی در ایران

شکل خواھد گرفت...
این سخنان،عجیب با خط مشی این روزھای

برخی حضرات ھمخوانی دارد.
خط مشی ای کھ راه  حل مسئلھ فلسطین
و کشتار بی رحمانھ  مسلمین در غزه را
راھپیمایی  و اعتراضات سوری می داند.
خط مشی ای کھ چنگ و دندان ترامپ را
با حساب توییتری  پاسخ می گوید. و در

پاسخ بھ عھدشکنی توتال ....بماند
ایران اسالمی تا بھ امروز فراز و فرودھای
بسیاری  را بھ خود  دیده است و نھ  این 

حضرات ماندنی اند و نھ دشمنانش.
شاید بھترین تعبیر برای این حکمت،ھمان
حکایت  مار و  مور و گوری  باشد  کھ 
مرادمان ایراد فرمود.تعبیری کھ بھ زیبایی

زوال جریان باطل را گوشزد می کند.
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عاشقانھ لیلی
طی چندین  روز گذشتھ  درتیتر خبرھای واصلھ از 
قدس این جملھ کھ"لیلی ھشت ماھھ کوچکترین شھید
کشتار غزه" بھ شھادت رسید ،ھر انسان آزاده ای را

درفکر فرو می برد.
دو واژه بیشتربھ چشم می آید:

لیلی،ھشت ماھھ
آن کسی کھ دلداده اباعبدهللا ھست ودلی را در صحرایی
بھ نام کربال جا گذاشتھ و یا ظلمی عظیم و این چنین
بزرگ را می بیند یاد شھیدی  کھ تقریبا ھمسن  لیلی 
بوده در این صحرا می افتد.عالوه بر وجھ اشتراکی

کھ اشاره  شد یک وجھ  اشتراک دیگری  نیز وجود 
دارد شھادت بھ دست شقی ترین ھا در جھان کھ این 
شھادت را تبدیل  بھ بغضی گلوگیر می کند. شاید ھم 
اصال احتیاج  نباشد کھ دلداده باشی  ھمین کھ  انسان 
باشی برای درک این ظلم کافی است. خون شھید از 
جوشش نمی افتد مخصوصا اگر این شھید شیرخوار
باشد و دختری تازه چشم بھ  جھان گشوده جھانی پر
از ظلم و جور وبی عدالتی ، جھانی کھ داعیھ داران 
عدالت  در آن جای جالد و شھید را عوض می کنند 
بدون اینکھ آب ازآب تکان بخورد.شاید این شعر زبان 

حال غزه را بھتر از ھر عبارتی بیان کند.
غزه امروزاست قربانگاه عشقّ

کشتھ قومی گشتھ بر درگاه عشق
عشق آزادی، وطن خواھی، خدا
عشق برقدسی کھ گشت ازما جدا

غزه امروز است ھمچون کربالّ
قتلگاھش پرشده ازکشتھ ھا

شمر اولمرت است ومشعل چون حسین(ع)
عاقبت پیروزمی گردد حسین

اما اگر بھ شھادت لیلی از زاویھ ای  دیگر نگاه کنیم
شاید ما را یاد داستان عاشقانھ لیلی ومجنون می اندازد
آیا این بار لیلی پیدا  شده کھ  عاشقانھ ای در وصف 
شھادت بسراید ؟ اما این بار قصھ متفاوت است لیلی 
مجنون می شود ومجنون می کند مجنون آرمان آزادی

مقدس ترین مکان ھا، قدس
شاید لیلی با شھادتش این جمالت و اشعار را زمزمھ
کرده است وعاشقانھ اش  را اینگونھ  سروده است :
وجب  بھ وجب خاک  فلسطین  من، بوی  پر جبرئیل 
م یدھد؛ قدمگاه پیامبران بوده است روزی؛ دریغا کھ

بزمگاه نمرود شود و رزمگاه فرعون با خون و
زخم ، «قب ھی موسی» ھنوز ھست

در چنگ باد «مسجداالقصی» ھنوز ھست

رقص کبوتران ھر از گاه، دیدنی است

در چنگ باد «قبھ االرواح» دیدنی است!

عاشقانھ لیلی جواب می دھد وروزی سنگ ھایی کھ 

بھ سمت ظالمین وجنایت  پیشگان پرتاب می شود بھ 

سازمان ملل م یرسد  و آه آتشین  خودش و مادرش، 

دامن او را م یگیرد.

روزی ھمھ  سن گھای زمین ، بھ سمت سازمان ملل 

پرتاب  م یشود و تن  زخمی  کبوترھا  و درد  ھمھ

پرستوھا، التیام م ییابد.

روزی قدس آزاد می شود  واین نوید کھ  بیست سال

آینده شجره  ملعونھ رژیم  صھیونیستی  نخواھد ماند 

نوری می شود در این دریای ظلمانی اما آن روز بھ 

گفتھ  رھبر امت  اسالمی " بھ زودی در قدس  نماز 

جماعت خواھید خواند " مرھمی است بر قلب زخمی

ما و امیدی از آینده ای روشن برای جھان اسالم 

ان شاءهللا

یکی از جھاتی کھ ما را در مقابل شاه قرار داده
است، کمک او بھ اسرائیل است.

رھبر انقالب در سخنان اخیر خود با اشاره بھ بدعھدی
ھای آمریکا و اروپا در تعامالتشان با ایران،شروطی
را برای  تیم مذاکره  کننده  برجام بھ  صورت علنی

اعالم کردند.
اما ذکر چند مطلب بھ نظر حقیر بسیار  ضروری است:
      ١- یک ھیات بی طرف از سوی شورای عالی 

        

امنیت ملی   بررسی  کند کھ  تیم برجام
تا  چھ اندازه  شروط   معظم  لھ  را در 
موضوع مذاکرات ھستھ ای رعایت کرده

است واگر  قصوری   بوده  است  افراد 
مقصر مؤاخذه و محاکمھ شوند.

٢- تمام مکالمات تیم مذاکره کننده بھ دقت
کنترل شود  تا شاھد حوادث  تلخی  مثل 
مذاکره جناحی آقای ظریف با آقای البرادعی

در اوایل دھھ ٨٠، یا صحبت ھای جناب
ظریف در شورای روابط خارجھ آمریکا،
یا آنچھ  خانم موگرینی در مورد اصرار
تیم مذاکره  کننده ایرانی  برای  گنجاندن
یک جملھ  در مقدمھ  برجام  برای بھره 
برداری سیاسی جناح حاکم  در انتخابات

ایران افشا کرد، نباشیم!
٣-ھمھ شروط امام خامنھ ای(مدظلھ العالی)
مھم واساسی است و نقض ھر کدام باعث
ابطال شروط دیگرمی شود و تیم بی طرفی
( البتھ  نھ این  بار ھم تحت  نظر جناب 
روحانی) برای نظارت استصوابی بر تیم

مذاکره کننده 
تشکیل شود!

۴-  وزارت محترم اطالعات با رصد و
 پایش  اوضاع  تیم ایرانی و احیانا مانند

مورد«دّری اصفھانی»و رخنھ اطالعاتی ُ
و بھره برداری سرویس ھا،سعی کند این
بار در مذاکرات با اروپا دوباره با چنین
معضلی روبرو نشود. بی شک ھمکاری
تنگاتنگ با مجموعھ اطالعاتی نیروھای 
مسلح می تواند بھ اشراف اطالعاتی بھتری 

منجر شود.
۵- مخالفین و منتقدین  برجام بسان فقره
ناکام  برجام  باز با  سعھ صدر و تحمل
فشارھای رسانھ ای غرب و جبھھ داخلی

متمایل  با آن دوباره  با رعایت  مصالح 
کشور نقدھا  و توصیھ ھای  خود را باز 
با تیم مذاکره کننده در میان خواھند گذاشت

ِکھ امیدواریم حامیان مغرور برجام ناکام
ِدر کوره راه مذاکره با کشورھای اروپایی
متحد با آمریکا از نظرات منتقدان بھرمند

شوند!
در آخر اگر چھ ھمھ می دانیم کھ مذاکره
با اروپای  متحد با  آمریکا  اتالف  وقت 
گران بھای ملت ایران وعقبگرد اقتصادی 
است ولی  برای  تیم مذاکره کنند ایرانی 

آرزوی موفقیت داریم.
مقصودی

١عاشقانھ لیلی

سخن مھمان - بدعھدی کدخدا
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خانم مرکل ھم مثل ھر یک از مقامات سایر
کشورھا ھمواره با محافظ جابجا می شود.
اما  داستان چند عکس منتشر شده  از او

در یک فروشگاه چیست؟
عکس اول در روزنامھ آلمانی"بیلد"برای
اولین بار بھ  عنوان خرید سال نو منتشر
شده و بھ ستایش مردمی بودن مرکل پرداختھ.
روزنامھ از قول فروشنده  سوپر مارکت
نقل کرده  کھ صدر اعظم  آلمان در سال 
 ٢٠١۶، ٣٠ بار با ھمین  سر وشکل از
آنھا خرید کرده . البتھ  ھمیشھ دو یا  سھ

محافظ اطرافش حضور دارند.(خرید بدون 
محافظ  ھرگز وجود  نداشتھ  است و در 
عکس پایین این پست دو نفر محافظ با لباس

سیاه واضح ھستند)
روزنامھ  دیلی  اکسپرس  انگلیس  ھمین 
تصویر را منتشر کرده و با توجھ بھ اینکھ

بالفاصلھ بعد از حملھ  تروریستی  برلین 
انجام شده اینطور تعبیر کرده کھ این یک
حرکت  تبلیغاتی برای آرام  کردن افکار
عمومی و منتقدانی بوده کھ معتقدند آلمان
ناامن شده و مقصر اصلی  خانم مرکل و 
سیاستھای مھاجر پذیری او ھست. [ مثل 
قذافی کھ برای آرام نشان  دادن طرابلس
در طول انقالب ھای منطقھ؛مصاحبھ ھای

خود را در کافھ ھایی با حضور ظاھری 
مردم عادی برگزار می کرد!!]

عکس دوم مربوط بھ یک  سایت روسی 
ھست و از قول یک دانشجوی آلمانی نقل

میکند کھ مرکل را زیاد در این فروشگاه 
نھ چندان ارزان میبیند و تعریف کرده کھ
چطور صدر اعظم    را تعقیب کرده تا ببیند 

چھ چیزھایی می خرد.
عکس سوم باز ھم  مربوط بھ  یک تاالر
گفتگوی روسی _ آلمانی ھست کھ  گفتند 
این عکسھای خانم مرکل بیشتر شبیھ یک 
حرکت  تبلیغاتی برای نشان دادن یک چھره
مردمی از مرکل ھست."کسی کھ نھ فقط
در ساعات کاری بلکھ در خارج از ساعات
کاری ھم مسئولیتھایش را فراموش نمی کند."
در سایت یک  رادیوی  روسی کھ بھ آلمانی
برنامھ پخش  میکند این گفت  و گوی بین
کاربران روسی در مورد صدراعظم آلمان
را با عنوان " تبلیغات  شکست خورده " 

بازنشر شده است. 
با توجھ بھ اینکھ عکس ھای  منتشر شده 
مربوط بھ یک فروشگاه ھای خالی و بدون
مشتری است ؛ بیشتر این احتمال  تقویت
می شود  کھ این فروشگاه ھا از قبل برای
یک  حرکت نمایشی ھماھنگ شده باشند.
حرکتی کھ بھ ھدف کسب محبوبیت یا اثبات
امنیت جامعھ طرح ریزی شده اند.امنیتی
از نوع  آلمانی  کھ  دوباره بھ  آن اشاره 

خواھیم کرد!!!

پرل ھاربر_ پرده دوم

چیزی کھ از دید جاسوسان پنھان مانده ،

از فضا آشکار می شود.

ناوگان  دریایی دریاساالر  یاماتو  برای

طوالنی  ترین حملھ  تاریخ ، ژاپن را بھ 

مقصد پرل ھاربر ترک می کند(با اجتناب

از مسیرھای کشتیرانی مرسوم و در پھنھ

وسیعی از اقیانوس) و بدون دیده شدن تا

فاصلھ۴۴٠ کیلومتری ھدف رسیدند. 

درست در فاصلھ مطلوب جنگنده ھایشان

(میتسوبیشی)

یک جایگاه استراتژیک بی عیب و نقص

و فراتر از رادارھای عموسام.

این ھواپیماھا سریعتر از ھرچیزی بودند 

کھ تا آن زمان استفاده شده بود،قدرت مانور

باورنکردنی و دامنھ بسیار زیاد از جملھ

ویژگی ھای این ماشین آدم کشی بود.

با وجود این ، اھمیت این  تکنولوژی بھ 

خلبانانی بود  کھ سالھا در جنگ حضور

داشتند.خدمھ ای ورزیده کھ تجربھ١٠سال

جنگ را داشتند

عالوه بر این، آنھا زمان زیادی را برای

طرح  ریزی  این عملیات  صرف کرده 

بودند. و بارھا این عملیات را بھ دور از

چشم جاسوسان،تمرین کرده بودند.بنابراین

دلیلی برای شکست  وجود نداشت.۵۵:٧ 

دقیقھ بامداد با رمزعملیات تورا تورا تورا،

اولین موج از بمب افکن ھا از آسمان بھ

زمین شیرجھ می روند و سھ ناو آمریکایی

بھ آتش کشیده می شود.

در پایان روز تعداد کشتھ شدگان بھ٢۴٠٠ 

نفر می رسد  و ادوات از بین  رفتھ عدد

١٨٨ را رد می کند.

خبراین حملھ رعد آسا ،دومینووار،جھان

را در می نوردد و تحلیل ھا آغاز می شود

اما ھیچکس از پشت پرده این جنایت آگاه

نیست.پشت پرده ای کھ حتی نخست وزیر

توجو ھم از آن آگاه نبود و او را بھ مسلخ

مرگ روانھ کرد.

ادامھ دارد...

جنایت و مکافات

"من قدرتمند ھستم .من اسلحھ دارم . من... پس ھمھ 

باید بھ حرفم گوش دھید".

این جمالت مثال  سطح پایینی برای  نشان دادن یک 

مرام و روش بود. مرام سلطھ گری!

کشور ھای صاحب  قدرت  تا قبل از قرن  مدرن  و 

پست مدرن برای تصاحب منابع وسرمایھ یک کشور،

بھ راحتی و  آشکارا زورگویی می کردند  و بھ  ھیچ وجھ

الزم نمی دانستند پاسخ گوی افکار عمومی و جامعھ

بین الملل باشند اما با گذشت زمان ، بھ دالیل مختلف

از جملھ قدرت  گیری رسانھ ، افزایش سواد عمومی

و دالیلی مشابھ آنھا،دیگر روش ابتدایی و بسیط ایشان

پاسخ گو نبود و سلطھ گری راه جدیدی را می طلبید.

در این  زمان باید  با  ادبیاتی  محترمانھ  و عملیاتی

پیچیده تر بھ استحمار افکار می پرداختند و سلطھ نوین

 را تاسیس می کردند.

یکی از راه ھا این  بود کھ کشورھای سلطھ گر دور 

ھم بنشینند و شروع بھ تاسیس سازمان ھای بین المللی ای

کنند کھ خود ، ریاست آنھا را برعھده  داشتھ باشند و 

گرگ ھا بھ ریاست گلھ گماشتھ شوند.برای مثال بیانیھ ی

حقوق بشر را  تصویب و امضا  کردند و آنان  کھ تا 

دیروز کارشان مکیدن خون شریان ھای حیاتی کشورھا

و مردمان آنھا بود،داعیھ دارحمایت از بشریت شدند. 

آری،طنز تلخی است ماجرای دنیای ما!

نقض حقوق بشر،اھرمی کارآمد جھت فشاربھ دولت ھا

و مجبور کردن  ایشان  برای پیاده  کردن  آنچھ  کھ 

سلطھ گران"حق"پنداشتھ بودند،با تعاریف و محک ھای

مختص خودشان، شد. 

بھ این بھانھ آمریکا بھ عنوان سردمدار نظام سلطھ و

پارلمان اروپا بھ عنوان تابع آن،مجموعھ ای از تحریم ھا

را برعلیھ ایران وضع نمودند  . حال آنکھ پر واضح 

است عملکرد ایشان، خود نقض حقوق بشر است. بھ

قول معروف صدرش بھ ذیلش پنالتی میزند. 

این سلطھ گران،مدعی ھستند کھ ایران در زمینھ ھای

مختلف، حقوق بشر را مورد  نقض قرار داده 

و محکوم است.ھرچند ناگفتھ پیداست کھ وضع تحریم ھای 

ظالمانھ  بھ این  بھانھ علیھ مردم کشورمان ، حاصل 

پدیده ھای کامال سیاسی و بی پایھ بوده است.حال بھ 

برخی  از محورھای اصلی حقوق  بشر می پردازیم

و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 

یکی از محورھای اصلی حقوق بشر "آزادی عقیده"

است اما برخالف این واژه ، بانیان اولیھ این حقوق،

آن را وسیلھ ای  برای اعمال  دیکتاتوری  و تحمیل 

ایدئولوژی سکوالر خود قرار داده اند بھ طوری کھ 

ابتدا باید آن عقیده  مورد تایید آمریکا و اتحادیھ اروپا 

باشد کھ در غیر این صورت کشور دارای این عقیده 

تحریم می شود. 

از محورھای دیگر"حق حیات"است. در کشورھایی

ھمچون یمن،فلسطین، میانمار،سوریھ وعراق صدھا

ھزار انسان  بی گناه  توسط  گروه ھای  تروریستی 

ساختھ شده  توسط ھمین دولت ھای  سلطھ گر کشتھ

شده اند.حال آمریکا بھ بھانھ اعدام ھایی کھ در ایران 

طبق  قانون اساسی و برای قصاص  مجرمان  شکل 

می گیرد، جمھوری اسالمی را ناقض حقوق بشرمیداند. 

محور بعدی" استقالل" است کھ واقعیت آن زیر یوغ

سلطھ آمریکا و متحدان وی  نرفتن است . از طرف 

دیگر جریان دموکراسی در ایران موجب متھم کردن

کشورمان بھ نقض حقوق بشر شده است.

بھانھ ھای دیگری چون سالح ھای اتمی ، آزمایشات 

موشکی و حمایت ایران از تروریسم دیگر اھرم ھای

فشار  برجمھوری اسالمی گشتھ اند.در آینده نیز قطعا 

ایشان بھ دنبال بھانھ ھای جدید برای فشار بھ کشور ما

خواھند بود اما بھ راستی چرا تا این حد سلطھ گران

بر فشار برکشور عزیزمان مصر ھستند و ظالمانھ ترین

تحریم ھای تاریخ را برای ما بھ ثبت رسانده اند؟ آن 

ھا از چھ چیزی می ترسند و چھ منافعی از ایشان با 

ظھور جمھوری اسالمی بھ خطر افتاده است کھ تا این 

حد بھ تکاپو افتاده اند؟

این  جریان ادامھ خواھد  داشت. راه ما  تنھا و  تنھا
َمقاومت و ایمان بھ نصر الھی است کھ«و لْن تْرضىََ

َّ َّْ َّ َّ َ َْ َ َ   عنك الیُھود و ال النصار ى حتى تتبع ِملتُھم »و «إْن ُ َ َ َ َ َِْ ِ
َ ََُّ ْ ُ ْ ْْ ِّبت أقدامك م».َ َ       تنُصُروا هللا ینُصْركم و ُیث َ َْ َ

داستان خرید خانم مرکل

                    سازمانھای خود ساختھ آنھا از محتوا خالی بوده و در 
حقیقت مجرى احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان 

و مظلومان جھان بھ نفع قدرتھاى بزرگ جھان خوار ھستند.

                   شما بدانید کھ گرایش اشرافیگری، آن چیزی نیست کھ 
بشود با قانون و با دادگاه و با  بازجویی و با امثال اینھا عالجش  کرد؛ 
خیلی سخ تتر از این حرفھاست. این از جملھ مقوالتی است کھ بایستی
فضای عمومی کشور–احساسات مردم،خواست مردم و بھ تعبیر رساتر

، فرھنگ عمومی مردم – آن را دفع کند تا این عالج شود.

anjoman_eslami_alzahra

حقوق بی بشر
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شاید ھنوز  ھم بعد از چھل  سال از آن روز بھاری 
متفاوت کھ مردم بھ جمھوری اسالمی رای آری دادند،
صحبت کردن درباره ی  فحوای این دو کلمھ  سخت 
باشد."جمھوری اسالمی"را می گویم چرا کھ از سوی
غرب زدگان نامانوس تلقی    می شود زیرا پیوند ولی

فقیھ کھ ضامن اسالمیت حکومت است ، با جمھوری 
کھ مانع از ھرگونھ  دادن اختیارات  دائمی بھ  افراد 
می شود را بی معنی می دانند و از سوی طرفداران

والیت مطلقھ فقیھ ، جمھوریت،تحمیلی بر امام راحل 
عنوان می شود. 

این مدل از حکومت کھ در سال  ۵٨ در ایران آغاز
شد، مدلی است  کھ تقریبا بر ھیچ  تجربھ ی تاریخی
استوار نمی باشد و فصل جدیدی از پیوند دین و سیاست

را بھ بشریت عرضھ می کند. 
اکنون ذکر چند نکتھ درباره خدمات متقابل جمھوریت

و والیت فقیھ الزم است. 
مسئلھ ی نخست اینکھ جمھوری یعنی حکومت مردم

بر مردم  و مردم  قادر باشند کارگزاران  را انتخاب 
کنند.نھضت ھای دینی کھ  پیش از انقالب ۵٧ ایران
رخ دادند مثل  تشکیل  حکومت  دینی در سودان  بھ 
رھبری مھدی سودانی،بھ دلیل کنار گذاشتن مردم از 
مشارکت، دوام چندانی نداشتند.حال حکومت اسالمی
آمده تا مفاھیم اومانیستی را کھ می گویند مدار قانون
گذاری، انسان است،کنار بزند و بر این نکتھ پافشاری

کند  کھ قانون از جانب  شارع مقدس است  و بنا بھ 
روایات معصومین،درعصرغیبت، فقیھ جامع الشرایط 
نگھدارنده ی احکام دین است.حال این پرسش مطرح 
می شود کھ درتعریف جمھوریت ھیچ کسی اختیارات
دائمی ندارد. ما می گوییم در این جمھوری کھ قرار
است بر مدار اسالم باشد، مردم  مسئولین را انتخاب
می کنند، نھ آن فقیھی کھ قرار است ناظر بر اجرای
اسالم در حکومت  داری باشد . بھ ھر جھت ، عوام 

قرار نیست اسالم شناس را نیز انتخاب کنند،
ھر چندبا سازوکار مجلس  خبرگان ایشان  نیز

درتمام تمدن  ھای بشری  از خانواده بھ 
عنوان اولین واحد سازنده جوامع یاد می شود 
ھرچند با توجھ بھ مکتب فکری محوری 
ھر تمدنی کارکرد و جایگاه خانواده متفاوت 
است اما در تمامی موارد وجود این ساختار
اجتماعی اھمیت دارد.ساختارقبیلھ ای در
جوامع ابتدایی بیشتر برضرورت خانواده
وپیوندھای خانوادگی وقومی تاکید داشت 
چرا کھ پیوندھای خانوادگی قوام وقدرت
اجتماعی را برای افراد بھ وجود می آورد.
با تغییر الگوی اقتصادی جوامع و تغییر
نقش ھا در خانواده بھ مرور شاھد تغییراتی
درالگوی خانوادهھستیم.تغییرالگوی تولیدی
خانواده درجوامع صنعتی،ورود زنان بھ
عنوان کارگران ارزان قیمت بھ کارخانھ ھا
و ظھورجنبش زنان با شعاراحقاق حقوق
از دست رفتھ ی زنان ھمھ بھ  نوعی در

تغییرمفھوم خانواده نقش داشتھ است.
نگاه بھ خانواده بھ عنوان نھادی کھ عالوه
برساختارطبقاتی جوامع سرمایھ داری و
یا نظام پدر ساالری حاکم،بستری مناسب
برای بھره کشی از زنان است ، ھر چند 
با ظھور فمینیسم مارکسیسم  بھ اوج خود 
رسید اما ھمچنان  طرفدارانی  دارد  کھ 
مدعی ھستند  زنان بیشترین آسیب را در
ساختاری اجتماعی بھ نام خانواده متحمل
میشوند. دراین  میان فمینیسم  موج  دوم
نیز با بیان  نظریھ ی خویشتن  مالکی و
تالش برای آزادی سقط  جنین کوشید  تا
بستری را برای زنان فراھم کند کھ بدون
بندھا وکلیشھ ھای فرھنگی غالب درجامعھ
سنتی روابط  جنسی آزاد را تجربھ  کنند 
و نھ تنھا  وحشتی  از مادر شدن  نداشتھ 
باشند بلکھ با تکیھ برتجربھ ی جنسی کھ 
داشتند در لذت  بردن ھمجنسان  خود از
روابط  جنسی نیز سھیم  باشند و در این 
مسیر فمینیسم  ھای  رادیکال  با حامیان 
ھمجنس گرایی دریک صف مبارزه قرار
گرفتند.با گذشت چند دھھ از ترویج تفکر
خانواده  گریزی در جوامع  شاھد  بروز 
ناھنجاری ھایی درساختاراین جوامع ھستیم.
ازجملھ اثرات تحمیلی این تفکر برجوامع 
تولد کودکان نامشروع است.ھرچند دولت ھا 
با راھکارھایی مانند خانواده ی موقت بھ 
دنبال  حل این  مسالھ ھستند اما  بھ  قول
برایس کریستنس« اگرسیاستمداران ھمھ
تالش خود را برای بھبود  شبکھ خانواده 
موقت  صرف کنند اما بیماری ھمھ  گیر
فرزندان  نامشروع را  مھار نکنند ، در

واقع ھیچ کارواقعی برای سعادت بچھ ھا 
نکرده اند» ومسالھ ی اصلی ھمین است.

طبق گزارش سند جھانی خانواده سال٢٠١۴ 
باالترین آمار کودکان نامشروع  مربوط 

بھ کشور کلمبیا  با ٨۴ درصد و کمترین  

آن مربوط بھ ھند با ١ درصد است دراین سند ازآمار
 موجود نتیجھ گیری  میشود این  آمار ارتباط مستقیم با 

فراگیری فرھنگ ازدواج دارد.
درجوامع  آسیایی  کھ ازدواج فراگیرتر است وخانواده 
جایگاه خود را در ساختار اجتماعی ازدست  نداده است 

شاھد معضل کودکان نامشروع نیستیم.
تولد کودکان نامشروع عالوه برآثارحقوقی کھ برای این 
کودکان درپی دارد ھزینھ ھای زیادی را اعم ازھزینھ ھای 
مادی واجتماعیبر جوامع تحمیل  میکند.بھ نظر میرسد 
آنچھ ازسقوط خانواده دربیشترکشورھای غربی حاصل
شده است غیرازتولد کودکاننامشر وع وسرنوشت مبھم 
آنان دستاوردی دیگری نبوده است تاجایی کھ کشورھای
آمریکایی  و اروپایی  سیاست ھای  خانواده  محور  و
تشویقی برای تحکیم خانواده را درصدر برنامھ ھای
خود قرارداده اند. سوال  اینجاست  منشا   اشتیاق برخی
 در داخل کشور برای استفاده از  فرھنگ دست  چندم 

این کشورھا کھ درمیان خودشان منسوخ شده است 
چھ کسی ویا کسانی است و تا  کجا باید راه کج رفتھ ی
 کشورھای دیگررا با رنگ ولعاب تجدد ومنورالفکری

بھ خورد جامعھ ی ایرانی داد؟

سقوط آزاد

ترکیب اسالمیت و جمھوریت

بھ نحوی دراین امر شریک ھستند. 
مسئلھ ی بعد، رابطھ ی طولی جمھوریت و حکومت 
اسالم است .اوال، مادامی کھ جمھوریت اجرا نشود ،
حکومت اسالمی کھ حقی تغییرناپذیر است،بھ فعلیت 
نمیرسد ھمانطور کھ در مورد امیرالمومنین (ع) این

واقعھ رخ  داد و بیست و پنج  سال بھ طول  انجامید 
تا حکومت اسالمی واقعی را مردم تحقق بخشند. 

ثانیا،جمھوریت این امکان را فراھم می آورد تا تمام
بار حکومت بر دوش ولی فقیھ قرار نگیرد.

سازوکارفعلی جمھوری اسالمی،یعنی ھردوسال یک
انتخابات ، مردم را در  قبال  تصمیمی کھ برای آینده

خود گرفتھ اند، مسئول می سازد. 
شبھھ ی دیگری  کھ مطرح  میشود این است کھ  آیا 
دوران جمھوری اسالمی با وجود برخی انتخاب ھای
اشتباه بھ سرآمده؟ پاسخ این سوال این است کھ چنانچھ

در طی این چھل سال برای یک بار انتخاباتی جابجا 
می شد  یا بھ  حد نصاب نمی رسید ، پایان مقبولیت

جمھوری  اسالمی  قابل قبول بھ نظر می رسید  ولی 
متوسط، ھر سال یک انتخابات با مشارکت باال، نوید
مسئلھ ی دیگری را می دھد.ھر رای در صندوق ھا

دو رای  است. یک : انتخاب فالن  شخص  از فالن 
گروه. دو:گفتن آری دوباره بھ نظام و سازوکار ھای
حکومت  اسالمی . حکومتی کھ برخی افراد در یک

دھھ ی گذشتھ نھایت سعی خود را برای  انجام انقالب 
بھ اصطالح مخملی ولی در واقع خونین و براندازی
نظام نمودند اما اکنون    جھت حفظ حیثیت خود  مجبور
ھستند ھر بار طرفداران  خود را دعوت  بھ حضور

پای صندوق ھای رای بکنند! 
پی نوشت : رجوع  شود  بھ  مقالھ  " جمھوریت  یا 
اسالمیت"شھید سید مرتضی آوینی"ومقالھ جمھوریت" 

وحید جلیلی

اکنون کھ شروع بھ نوشتن می کنم حال بازار ارز،یکی
از عوامل تاثیر گذار بر معیشت مردم،خوب نیست.قلب
بازار متورم  شده و قیمت ارزبھ پشتوانھ  ی پنج سال
بی تدبیری،افسار گسیختھ است و ھیچ الیحھ ای حتی
فرمان تک نرخی شدن ارز،کافوری بر این درد نخواھد

بود.
چندی پیش از رسیدن قیمت دالر بھ۶٠٠٠تومان،اسحاق 
جھانگیری در نقش منجی بازار،مقابل دوربین ھا حاضر

شد و تک نرخی شدن ارز را اعالم کرد.
سپس ارز دولتی  با  ۵٠٠ تومان  افزایش  قیمت  بھ 
۴٢٠٠ تومان رسید و قرار شد ارز بھ قیمت آزاد خرید 
و فروش  نشود  ولی  این   تصمیم  از حصار  کاغذ
خارج نشد و شرایط واقعی بھ گونھ ای دیگر رقم خورد.
روز کارگری کھ گذشت ،  یادآور نبرد ھمیشگی  این 
قشر مظلوم با روزگار برای نان شب بود. قشری  کھ 
پیامبر مکرم اسالم(ص) ، بر دستانشان بوسھ می زد 
و ایشان را وعده ی بھشت می داد . دیروز ، مردانی
برای میدان جنگ باید سالح گرم حمل می کردند  اما
امروز،میدان جنگ ھمان کارخانھ لوازم خانگی است.
اسلحھ ھمان خودکار ایرانی است . نقشھ  جنگ ھمان 

تدابیر اقتصادی است . 
بھ مناسبت فرمایش مقام معظم رھبری مبنی بر این کھ
اتاق جنگ فعلی علیھ ایران،خزانھ داری  آمریکا است،
می خواھیم دالیل واقعی تب بازار ارز را بازگو کنیم.
نرخ دالر در طی چھل سال انقالب ھمواره روند سعودی
       یا رکود داشتھ است. بھ طور خالصھ نرخ دالر
          آزاد،  در چھار دولتی کھ بعد از رحلت امام

تشکیل شدند ،بھ این صورت بوده است:
١- اکبر ھاشمی رفسنجانی:

سال  ١٣۶٨- ١٢٠ تومان/ سال ١٣٧۶-
۴٧٨ تومان

٢-سید محمد خاتمی: سال  ١٣٧۶- ۴٧٨
تومان/ سال ١٣٨۴-٩٠۴ تومان

٣-  محمود احمدی نژاد:سال١٣٨۴-٩٠۴ 
تومان / سال  ١٣٩٢- ٣٢٠٠ تومان 

۴- حسن روحانی : سال  ١٣٩٢- ٣٢٠٠ 
تومان /  تا بھ امروز در ابتدای سال ششم

ریاست جمھوری وی ١٣٩٧-بین 
۶٠٠٠تا ٧٠٠٠ تومان 

طبق آنچھ تحلیلگران اقتصادی می گویند،
چند عامل در نوسانات  ارزی نقش  دارد
کھ برخی بھ داخل کشور و برخی بھ خارج
از کشور مرتبط است.از عوامل  خارجی
می توان  بھ تحریم U-Turn اشاره کرد
کھ در سال ھای٢٠٠۶ تا ٢٠٠٨، آمریکا
با متھم ساختن بانک  صادرات ایران  بھ
انتقال  پول  بھ حزب هللا لبنان،این تحریم

بانکی را اعمال نمود.
از آنجایی کھ دالر ، ارز پذیرفتھ شده  در
معامالت جھانی است ،با این تحریف ایران
قادر نبودمثل سابق انتقال وجھ مورد نظر
را توسط بانک ھای  اروپایی  انجام دھد.
سرنوشت  این تحریم ھم اکنون در برجام
نیز در ھالھ  ای  از ابھام  وجود  دارد  و
مادامی  کھ رفع نشود  جنگ  ارزی  بین 
ایران  و آمریکا  ادامھ خواھد داشت و بھ 
سبب بی پشتوانھ  بودن پول آمریکا ، این 
کشور برخالف تعھدات خود در کنفرانس
« برتون وودز» ، ھرگاه  کھ بخواھد ، با
چاپ  اسکناس  و افزایش  نرخ  دالر  بھ
کشور ھا  تورم تزریق  می کند  در  باب 
عوامل داخلی،بخشی از آن بھ کسری بودجھ
ارتباط دارد. بھ این معنا کھ  دولت ھرگاه
با کسری بودجھ( در اثر ریخت و پاش ھا
یا اختالس )  رو بھ رو شود ، با  افزایش
رقم  ارز در الیحھ بودجھ ، معادل ریالی 
آن را افزایش  داده تا  درآمد زایی ارزی
خود را بیشتر کند .موضوع  داخلی  دیگر
 ایجاد  تعادل  بین  تقاضا و توزیع و تقاضا 

برای ارز از چند ناحیھ است .
اول : واردات. مادامی کھ کاالھای مشابھ
داخلی وارد کشور می شوند نرخ ارز ھمراه
با تقاضای وارد کنندگان افزایش می یابد.
دوم : پروژه ھای داخل  کشور بھ شرکت
ھای خارجی سپرده نشود مثل جنجال غذای
مسافران قطار کھ توسط آشپز اتریشی تھیھ

می شد و یا قرارداد جنجالی توتال.
بدیھی است این افراد حق و حقوق خود را
بھ صورت دالر مطالبھ  می کنند کھ  این
خود تقاضای  بیشتر ارز و بدھکار کردن 

کشور است .
سوم:خرید ھای دولتی از خارج از کشور
است کھ  نیاز بھ  ارز دارد  مثل ماجرای 
ھواپیما ھا کھ با وجود ناوگان حمل و نقل
زمینی فرسوده،دولت اولویت ھا را رعایت
نکرد.ھمچنین می توان  تالش ھای دولت
برای گرفتن وام  از نھاد ھای  بین المللی
کھ خوشبختانھ با ممانعت رھبری مواجھ

شده است را اضافھ کرد تا بیش از این کشور
بدھکار نشود. در آخرباید بھ سیاست ھای
غلط بانک مرکزی اشاره کرد کھ با ھجوم
مردم بھ صرافی ھا  پول پاشی می کند و
مردم  بھ  طمع  خرید ارز با  قیمت کمتر
تقاضای خود را بیشتر می کنند . مجموع 
عوامل فوق ، اراده ای دو سویھ از سوی
دولت و ملت را جھت حل  مشکل مطالبھ
می کند.اساسا ھیچ مشکل اقتصادی بدون

راه حل نیست اگر دولت و ملت ما دوباره 
جنگ تحمیلی را کھ این بار رنگ اقتصادی

دارد باور کنند.

حتی افراطی ترین فمینیستھا نیز برخالف تصورشان در 
حال زدن ضربھ ای اساسی بھ «زن» ھستند.

جمھوری اسالمی بھ این معنی است کھ قانون کشور 
را قوانین اسالمی تشکیل می دھد، ولی فرم حکومت اسالمی 
جمھوری است. بھ این معنی کھ متکی بر آرای عمومی است.

جمشید بسم هللا بازار ارز
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توطئھ جدید علیھ امنیت ایران
فتنھ اکبر در راه است...

ھمین االن بھ  کنفرانس  خبری ترامپ -
ماکرون گوش دادم.از برنامھ"چھارستونی"
آقای ماکرون  پیداست  کھ  قدرت ھای اروپایی
توافق کرده اند کھ با ترامپ ، روی یک 
برجام  دوم سر ایران کار کنند. بھ  نظر 
می رسد  کھ آنھا حتی با دولت  روحانی 
ھم در این باره ھماھنگی ھایی داشتھ اند.
من از مدتھا پیش درباره این توطئھ ھشدار
داده بودم.تھدید ھای توخالی دولت و وزیر
امور خارجھ ی آن ھم، کھ برای مصرف
داخلی تنظیم شده  اند،وضعیت را ھمانطور

کھ ترامپ بھ روشنی گفت    ، برای ایران 
خطرناک تر کرده است. این برجام دوم، 
موشک ھا،قدرت منطقھ ای و  سایر منابع
قدرت ایرا ن را ھدف  قرار داده است.آنھا
با حفظ تلھ برجام اول ،  تلھ دومی برای 
خلع سالح ابدی و تضعیف غیر قابل تعمیر

ایران در نظر گرفتھ اند. 
ھمانطور کھ در گذشتھ بارھا گفتھ و نوشتھ ام،
ایران باید فورا  وزارت امور خارجھ را 
از مذاکرات بعدی ، اگر قرار است انجام 
شوند ،  کنار گذاشتھ و نظامیان  را وارد 
میدان  کند . آقای  روحانی ھ م بھتر است 
اعالم کند کھ در مذاکرات بعدی سر برجام
دوم دخالتی  نخواھد کرد و  شخص آقای
خامنھ ای مسئول شود.  تا دیر نشده است
باید جلوی تضعیف  بیش تر و خطرناک 
کشور گرفتھ شود .اینجا دیگر جای مذاکره 
و دیپلماسی  و لبخند بھ تنھایی نیست. از
 من گفتن و از آنھا نشنیدن.برای ثبت در

 تاریخ ای ن پست را نوشتم.
 

امیرھوشنگ امیراحمدی ،استاد دانشگاه
 راتگرز نیوجرسی، بنیان گذار و رئیس

 شورای ایرانیان-آمریکائیان

سخن مھمان

    «الویرا»
طبق ادعای داعش، در نتیجھ ماموریت او
چندین  نفراز اعضای این گروه کھ ھویتشان
توسط  این  زن برای FSB افشاء  شده 
بود، بھ درک واصل شدند. این ماجرا در
یک مجلھ روسی زبان متعلق بھ داعش ،

منتشر شده است.
مقالھ این نشریھ روسی زبان داعشی،این
مسالھ را ھم ذکر کرده کھ"کاری ھوا"توسط
«مراجع تحقیقاتی»گروه،مورد بازجویی
قرار گرفتھ بود لیکن توانست آ نھا را بھ
ب یگناھی خود  قانع کند اما بھ ادعای این
مجلھ، وقتی مسئوالن اطالعاتی گروه از
«مانورھای فریب اطالعاتی»استفاده کردند،

توانستند  بھ او رودست  بزنند و وی  را 
 

وادار بھ اعتراف کنند.ایستوک در ادامھ از اعدام این
 زن روسی خبر داد

small_blue_diamond:
« الویرای « کافر» اطالعات مربوط  بھ برادران  و
خواھران ( جھادی ) خود را  بھ سرویس  اطالعاتی

روسیھ م یداد. » « این زن بی شرم، موذیانھ اعتماد 
بندگان راستین هللا را جلب می کرد و سپس مکا نھا و

ارتباطات  آن  ھا را  لو م یداد و این  گونھ  آ نھا  را 
بھ طعمھ  ھای راحت  برای دستگاه اطالعاتی روسیھ 
تبدیل م یکرد.بھ خاطراعمال  نفرت  انگیز و روابط 
نزدیک او با FSB(سرویس فدرال امنیت فدراسیون
روسیھ)بسیاری ازبرادران و خواھران ما«شھید»شدند.»
بنا بر این گزارش ، الویرا بیش  از یک  بار  توسط 
«مراجع تحقیقاتی»بھ اصطالح خالفت داعش بازجویی
شد:« اما ھر بار او داستان ھایی سر ھم  می کرد و
واقعی تھا را بھ ھم م یپیچید.در گفتگو با  بازپرسان،
او ھمیشھ دروغ  می گفت و معنای حقیقی  رویدادھا 
را وارونھ م یکرد.  گرچھ برادران ما دالیل معتبری
برای  بازداشت وی داشتند، اما ھر بار او را آزاد و

بھ حرف ھایش اعتماد م یکردند.»
دراین مطلب آمده است کھ الویرا  آخرین بار بھ دلیل
یک  فایل  صوتی بھ دست  آمده از صحبت  ھایش با 
ماموران سرویس  اطالعاتی روسیھ  توسط اعضای
داعش دستگیر شد.داعش حتی مدعی است کھ کاریھ

وا برای نفوذ بھ داخل  گروه حتی  با یک  داعشی با 
کنیھ «ابومسلم» ھم ازدواج کرده  و بعد او را با سم

کشتھ بود.

جاسوس بازی

بھ بھانھ پارلمان عراق
      روانشناسی مقتدی صدر

اول شدن لیست منتسب بھ  مقتدی صدر در انتخابات 
پارلمانی عراق ،  وی را بھ  صدر اخبار  کشاند اما 
رسان ھھای غربی و اصالحات ،  تالش م یکنند علت

رأ یآوری وی را موضعش نسبت بھ ایران اعالم کنند 
و در پس این سخن ، ب یفایده  بودن آن  ھمھ زحمت 

ایران در دوران داعش را گوشزد نمایند.
فراموش نکنیم کھ «ناموس تشیع» در عراق است و

فراموش نکنیم کھ تکفیر یھا تا چند صدمتری امامین 
عسکریین رسیدند و از سوی دیگر تا ۴٠ کیلومتری 

کربال از استان االنبار جلو آمدند.
ایران برای د لخوشی  مقتدی بھ عراق نرفت و االن 
ھم چیزی بھ نام«حضور ایران درعراق»معنا ندارد.
روابط  معمولی ایران و عراق  در جریان  است اما
رابطھ ایران و عراق فراتر از عرف بی نالملل، نظیر
داد و ستد  و منافع  ملی است . اساس این رابطھ  با 
محوریت  حسین  (ع) است و با صادرات و واردات
و فشار آمریکا  و سعودی و... باال و پایین نم یشود.

اما در خصوص مقتدی صدر...
مقتدی شخصیتی ویژه  دارد کھ قضاوت  درباره وی 
بھ راحتی امکا نپذیر نیست. چندوجھی بودن مشی و

شخصیت وی  نھ بر اثر تدبیر، کھ  جزو شاکلھ
شخصیتی وی است.

او کلکسیونی از تضادھا و افرا ط و تفری ط  است. از 
جھت تجمع تعارضات،چن دگانگی شخصیتی ، تعاملی
و رفتاری بسیار شبیھ مصدق یا احمد ی  نژاد ماست.

مقتدی نماد افراط و تفریط است  و اصوال  از تعادل ً
برخوردار نیست. او در کسوت روحانیت یکباره در
ھیبت ناسیونالیست ظاھر م یشود . او با لباس پیامبر
بھ سوی کمونیس تھا  دست  دراز م یکند. او در عین
فرھنگ طلبگی ابایی ندارد کھ بھ مرجعیت شیعھ ھم

بتازد.
او ممکن است  چند ماه در قم ساکن باشد، اما سر از
ریاض  و قاھره و اربیل درآورد.  او ضد آمریکایی

است ، اما جریانات جھادی  عراق را  کھ با  آمریکا 
م یجنگند ھم قبول ندارد.  یک روز بر تمایز خود و 
اطرافیان با ھمھ تأکید م یکند و یک روز بر لزوم وحدت
و پذیرش ھمھ  جریانات  عراقی  در کنار ھم  سخن 
م یگوید اما با مذھبیون-کھ سا لھا در کنارھم با صدام

مبارزه  کرد هاند - ائتالف نم یکند بلکھ  سکوالرھا و 
کمونیس تھا را ترجیح م یدھد.

او علیھ ایران و حتی آی تهللا سیستانی ب ھ رغم « تک 
مرجعی» بودن مکتب نجف م یتازد  تا ناسیونالیست 
جلوه کند اما ھمزمان درقم بھ دس تبوس مراجع ایرانی

م یآید. او در اوج  درگیری  دولت عراق با  داعش، 
مشغول  درگیری با دولت بود و بار مضاعفی را بر

آن تحمیل م یکرد.
نیروھای نظامی وی درشھرک صدر بغداد  رژه مسلحانھ
برگزارکردند اما در قالب سازمان اختصاصی ھی چگاه
مقابل داعش  نایستادند. (ممکن است  افرادی از وی

بھ صورت شخصی بھ حش دالشعبی پیوستھ باشند).
او خود را وارث و خونخواه مرحوم پدر و عموھای 
شھید م یداند  اما گویی در علمای  شھید عراق ھم ،

طبق ھبندی قائل است و شھدای خود را نسبت بھ شھدای 
دیگر حوزه علمیھ نجف برتر م یداند.

او گاھی منتھ یالیھ عوا مگرایی است و گاھی منتھ  یالیھ
روشنفکری . گاھی محور اختالفات در عراق  است
و گاھی م یخواھد محور وحدت باشد. او نھ بھ کسی
تکیھ م یدھد و نھ کسی  م یتواند او را تکی ھگاه قرار

دھد. او  نھ مخالف ایران است  و نھ با ایران دشمنی 
دارد.

او م یخواھد دیده شود. جوان است و جویای نام. در
جامعھ عوا مزده عراق و در حالی کھ بحرا نھای مختلف
درونی،این کشور را درگیر کرده و منجی و اسطوره

طلب م یکند، او بھ میدان آمده است.
اگرچھ او بھ تنھایی قادر بھ تشکیل پارلمان نیست،اما
ترجیح م یدھد ائتالف خود را خارج از تحالف شیعھ
قرار  دھد. اگر  قدرت  را در اختیار  گیرد  تردیدی
نداشتھ باشید  کھ نماد حماسھ و فاجعھ ملی در عراق

خواھد بود.
او اکنون مدعی پرچم  داری عدالت و مبارزه با فساد
است اما با صراحت در لباس روحانیت بر بھ قدرت
رسیدن تکنوکرا تھا اصرار دارد. او تعامل با خارج
از مرزھای عراق را متفاوت از سیاس ت دولت قرار

داد تا جذاب و متفاوت باشد.
او کال م یخواھد با ھمھ و از ھمھ متمایز باشد.او نیازً

بھ ھل دادن ندارد چون در نقطھ تعادل نایستاده است.
مقتدی با ھمھ تراژد ی ھایش نباید  طرد شود. او فقط

تاکنون یک ضدآمریکایی ثاب تقدم بوده است.
ھدف او از دیدار با بن سلمان خودفروشی نبود،عراق
را ھم نم یفروشد.  فقط خواست  بگوید من خارج از
دو قطبی ایران - عربستان قرار دارم و بازیکن آزاد

ھستم.
او احمدی  نژاد عراق است با ھمھ  محاسن ، معایب، 
     تضادھا و تعار ضھا.او جمع اضداد است. منتظر

          باشید و گذر زمان را ببینید.

    مدیرعامل  توتال  فرانسھ : با اعمال 
تحریم  ھای آمریکا علیھ ایران، ھر گونھ 
ھمکاری با خطر از دست رفتن دسترسی
بھ سیست مھای بانکی ھمراه است کھ توتال

چنین ریسکی را نم یپذیرد.

    با تایید سنای آمریکا ، سرشکنجھ  گر 
جنجالی با تأیید سنا اولین  رئیس زن سیا

 شد.

    شھر فراه در آستانھ سقوط کامل
شھر فراه ، مرکز استان  فراه در غرب
افغانستان و ھم مرز با ایران، در آستانھ

سقوط بھ دست تروریست ھاست. 
درگیری بسیار خونینی در شھر در جریان
است.در این شرایط حضور تروریست ھا

در مرز ایران اصال مناسب نیست.
قطعا اقدام عاجل مراجع ذی صالح  امنیتی
الزم است خط قرمز نزدیک مرز ایران 
را باید سریع تر ترسیم و بھ تروریست ھا

تذکر جدی داد.

    یک  شرکت  بزرگ  دیگر از ایران
رفت 

"مرسک" بزرگترین  شرکت  کشتیرانی 
جھان اعالم کرد کھ ھمھ فعالی تھایش در

 ایران را متوقف م یکند

    وزیر خارجھ فرانسھ: 
اعمال تحری م  ھای آمریکا  علیھ ایران ، 
موجب  قدرت  گرفتن جریان  تندرو در 
مقابل  نیروھای میان ھ رو درایران و تضعیف

حسن روحانی، رئیس جمھوری م یشود. 
سیاس تھای آمریکا در قبال ایران منطقھ

را بھ خطر م یاندازد.

    مدیر عامل شرکت توتال فرانسھ: 

تالش ھای  اتحادیھ اروپا  برای  سرمایھ 

گذاری در ایران با وجود  تصمیم آمریکا 

برای اعمال تحریم علیھ این کشور برای 

شرکت ھای بزرگ نفتی غیر ممکن است، 

چرا کھ  این شرکت ھا  نیاز بھ دسترسی

بھ نظام بانکی آمریکا دارند.

اخبار منطقھ

                   عراق با توجھ  جایگاه خود،  قطعا می تواند در مسائل ً
  منطقھ تأثیرگذار باشد و باید  از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.

                     رمز پیروزی مسلمین در صدر اسالم، وحدت کلمھ
و قوت ایمان بود کھ یک لشکر ضعیف را بر امپراتوریھای  بزرگ

عالم غلبھ داد؛ ای مسلمانان  جھان و ای  پیروان  مکتب توحید ! رمز 
تمامی گرفتاری ھای کشورھای اسالمی اختالف کلمھ و عدم ھماھنگی
است و رمز پیروزی، وحدت کلمھ و ایجاد ھماھنگی است...ھمھ برای

اسالم و بھ  سوی اسالم  و برای مصالح  مسلمین و گریز  از تفرقھ و 
جدایی و گروه گرایی کھ اساس ھمھ ی بدبختی ھا و عقب افتادگی ھاست.
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