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آنچه کشور احتیاج دارد ، رئییی  * 

مصمم، کاردان، تیوانیا، جمهوری 
 است.                 پیگیر و باحوصله

قدر میرد  را رئی  جمهوری که * 
، با مرد  صمیمی باشید، بیرای بداند

مرد  مجاهدت کند ، برای مرد  کیار و 
تالش کند ، ظرفیت های کشور را آنچنان 
به کار بگیرد که مرد  بتوانند از ایی  
ظرفیت ها در همه جا بهره مند شیونید، 

که اعماق کشور و رئی  جمهوری 
روستاهای دورافتاده برای او بیا 

، حی   تهران تفاوتی نداشته باشد
شهرهای بزرگ و کوچک در نیریر او 
یکسان باشد ، بتواند برای رفع تبعیض و 
پر کردن شکاف میان ثروتمندان و فقیرا 
تالش و کار کند و رئی  جمهوری شجاع ، 
باتدبیر و موم  به هدفهای انقیال  و 

 نرا  باشد.

و ادعیا شورای نگهبان زیر سؤال رفت های  وقتی تصمیم* 
شد که اینها غیر قانونی است، معنایش چیست؟ معنایش ای  است 
که انتخاباتی که پیش رو است، غیر قانونی است...معنای تخریی  

 شورای نگهبان ای  است و دشم  ای  را میخواهد.
صدایی میییکینینید،  کسانی که با دشم  در داخل هم البّته آن*  

کار میکنند. م  مّتهم نمیکنم کسی را  بیشترشان ملتفت نیستند چه
به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجه ندارند اما واقع قضیه ای  است. 
اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بیگیوییییم کیه 

هایشان برخالف قانون بوده است، تخری  شیورای  گیری تصمیم

 .  تخری  انتخابات استنگهبان نیست، 

1396/02/09 -آیت اهلل سید علی حسینی خامنه ای   

1384/02/11 -اجتماع بزرگ مردم کرمان   

 انتخابات

٣ 



 انتخابات

٠ 

 خوب، خز، شارالتان
 نویسنده :  بهنام محمدی

های خود را تشریح  آقای محسن رضایی نیز بیش از آن که برنامه   

و دفاع کند با به درد نخور خواندن کلید روحانی، در آوردن اسکناس 

های عجیب و ارزشی پول ملی، وعدهی بیهزار تومانی و طرح مسأله

ی غریب اقتصادی و حتی تهدید به ممنوع الخروجی و محححاکحمحه

خائنین به ملت تصاویر نه چندان خوشایندی از خود بحه نحمحایحش 

 گذاشت.                                        

ای که مغفول ماند درخواست قسم یاد کردن برای حضحور اما نکته   

گیری بود. بحرچسحب کحانحدیحدای در انتخابات تا پایان فرآیند رای

پوششی که توسط برخی مطرح و توسط برخی پحاسحد داده شحد 

بحه نحفح   ۲۹ای هشت ساله دارد. آقای عارف در انتخابات تاریخچه

درصد آرا  ۰۵روحانی کنار رفت تا سبد رای او با اختالف ناچیزی از 

هم اسحاق جهانگیری به عنوان یک نامزد  ۲۹مأخوذ بچربد. در سال 

گیر خود را معرفی کرد و خود را مداف  دولت وقحت انتخاباتی ضربه

خواند و در آخر کنار کشید. با این وجود یک مسأله بسیار مشحهحود 

این که دو کاندیدا سعی دارند خود را رقیب آقای رییسی محعحرفحی 

کنند و الباقی نامزدها را نخودی! منتظر باشید و ببینید آنحچحه در 

هحای پشحت گذشته اتفاق افتاده مجددا رخ بدهد و با توجه به فشار

پرده حزبی، یکی به نف  دیگری کنار برود. این اتفاق دور از انتحظحار 

 نیست.                                         

حل و راه بحرون آنچه مسلم است مردم از مناظرات اطمینان به راه   

ها دارند، نه میدان زورآزمایحی کاررفت از مشکالت، و شدنی بودن راه

و باد در غبغب انداختن، یا مظلوم نمایی و فرافکنی. امیدواریم مدیحر 

ترین و با اخالق ترین نامزد به انتخاب مردم سکان هدایت دولت را 

به دست بگیرد و با گذر از این طوفان، اقتصاد کشور را به حالت گذار 

 و ساحل آرامش برساند.

اولین مناظره انتخاباتی نامزدها خالی از حاشیه نبود. گرچحه ایحن    

ی  جدیدی هحمحراه های محدود کنندهبرنامه تلویزیونی با ساز و کار

های اخالقی تجاوز نکنند اما آن چه اتفحاق بود تا نامزدها از چارچوب

افتاد نشان داد که برخی نامزدها توان و اختیار رعحایحت اخحالق را 

               ندارند.                                           

در میان هیاهوی برخی، بودند کسانی که نه زبان به افحتحرا محی    

آوردند. در واق  به جحای تحخحریحب گشودند نه به دیگری هجوم می

های خود داشتند. آقایان قاضی سایرین سعی در معرفی خود و برنامه

ترین و اجرا زاده هاشمی و سعید جلیلی دو نامزدی بودند که عقالیی

 کردند.                  می  ها را ارائهترین برنامهشدنی

البته بودند کسانی که بقیه رو فاقد سواد اما خود را اقحتحصحاددان و 

ی کاری مهندس و دکتر، یا یک شهروند ساده معرفی کنند و از عقبه

 دیگران و خود  چشم بپوشند.                       

مناظره انتخاباتی اول با محوریت اقتصاد یک نکته حائز اهحمحیحت    

جناب آقای همتی در کسوت یک شهروند ساده و #داشت، آن جا که 

آقای رئیسحی پحرسحیحد چحرا بحه # ریاست مخلوع بانک مرکزی از 

واحدهای اقتصادی تعطیل شده سر میزنید و سعی داریحد خحود را 

اگر با «قهرمان جلوه بدهید! در پاسد، رییس قوه قضاییه با جمله ی: 

هجمه و توهین به من مشکالت مردم حل میشود، محن مشحکحلحی 

دهد، واقعا قهرمان است. نشان داد خود را قهرمان جلوه نمی» ندارم.

 کند.            و برای مشکل مردم با اسم و آبرویش نیز قمار می

زاکانی اتفحاق _ زاکانی و مهرعلیزاده_ آنچه میان جناب آقایان همتی   

ای دارد به زعم نگارنده تحمیل هایی که برای عدهافتاد ورای جذابیت

عقاید شخصی توام با فرافکنی بود. این که بقیه بدتر هستنحد، پحس 

دار توانید روی بد بودنِ من، حساب انتخاب خوب باز کنید خنحدهمی

 است.



 به کام مردم
 نویسنده : محمد امین نورانی

یکی از اتفاقات مهم تاریخی و سیاسی هر کشوری، انتخابات اسحت    

زنند، خاصه انتخاب رئیس ها در آن سرنوشت خود را رقم می که ملت

جمهور که مسئول اجرای قوانین و مدیریت کشور است و تصحمحیحم 

های بعد نیز تاثیر بحگحذارد.  ها و حتی نسل تواند بر خود آنمردم می

تواند راه توسعه  ایم تصمیم و نظر یک رئیس جمهور می که دیده چنان

و پیشرفت کشور را هموار سازد یا آنکه وضعیت معیشحت محردم را 

 بهتر یا بدتر کند.                                    

ای از مردم، به دلیحل  اید که عده این روزها احتماال شما هم شنیده   

نارضایتی از وض  معیشتی جامعه،  تصمیم بحه عحدم شحرکحت در 

فهمحیحد ها نشسته باشید، می اند. اگر پای صحبت آن انتخابات گرفته

که آن گروه، سرنوشت مردم بسیار برایشان بااهمیت اسحت  که با این

ها نه تنها نتوانسته تغییری در وض  معیشتحی  اند که رای آن اما دیده

مردم ایجاد کند بلکه آن را بدتر کرده است و درنهایت به این نتیجحه 

رسیده اند که رای آنها تاثیری در بوجود آمدن تغییحر محتحبحت در 

 گیری درست است؟                  جامعه ندارد. اما آیا این نتیجه

بیایید کمی به عقب برگردیم و به عملکرد رؤسای جمهور ایران در    

 های مختلف نگاهی بیندازیم.                         حوزه

ای با میزان  در دولت آیت اهلل خامنه ۹6کمترین نرخ تورم در سال    

و بیشترین مقدار تورم متعلق به دولت هاشمی رفسنجحانحی در  ۹.۲

درصد است. کمترین میزان رشد اقتحصحادی  6۲.۲با میزان  46سال 

و بیشتریحن آن در  ۹.6-نژاد با میزان  در دولت احمدی ۲9در سال 

است. بیشترین نرخ بیکاری  96.9در دولت هاشمی با میزان  ۹۲سال 

و کمترین آن در دولحت  96.1با میزان  4۲در دولت خاتمی در سال 

 است.                      4۰در سال  ۲.9هاشمی با میزان 

های محخحتحلحف را حال بیایید چندی از تصمیمات اثرگذار دولت   

 واکاوی کنیم.                                  

هحای  در دهه شصت، دولت به دلیل شرایط جنگی کشور، سیاست   

 انقباضی در اقتصاد را در پیش گرفت و کاالهای اساسی را به صورت 

 

داد. در دهه هفتاد که جنگ به اتمام رسیده بحود  کوپنی به مردم می

دولت به توسعه اقتصادی روی آورد و اولین برنامه پنچ ساله توسعحه 

اقتصادی را اجرا کرد. دولت بعدی یعنی دولت هفتم و هشتم برنامحه 

خود را بر روی توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی تنظیم کرد و 

ها و مسکن مهر و سحهحمحیحه  دولت نهم و دهم نیز هدفمندی یارانه

بندی بنزین را به سرانجام رساند و در نهایحت دولحت یحازدهحم و 

 دوازدهم نیز برای رف  تحریم و توافق با کشورهای غربی تالش کرد.

ها، مردم وضعیت متفاوتی را مشحاهحده  در هر کدام از این دولت   

هحا نشحان  های مختلف در این زمینه کردند و مقایسه عملکرد دولت

تواند بحا  دهد که برخالف تصور حاکم بر جامعه، رئیس جمهور میمی

ها و مدیریت آن، بر ملت و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و  ریزیبرنامه

چه دیدیم در چهل سحال اخحیحر  های دیگر تاثیر بگذارد. چنانحوزه

دولت ها از نظر سالیق با دیگری کامال متفاوت بوده و هحر کحدام 

اند. این عملکرد که اغلب بر تمام جامعه و برنامه خاص خود را داشته

های آیندگان نیز تاثیرگذار است نشحان از اهحمحیحت  حتی بر نسل

مشارکت در انتخابات و مسئولیت سنگین انتخاب رئیس جحمحهحور 

 آینده دارد.                                     

تواند از این مسئولیت سنگین که با این تفاسیر، هیچ شخصی نمی   

گحیحری را بحه  بر عهده تمام جامعه است شانه خالی کند و تصمیم

دیگری واگذار کند. انتخابات همیشه یک برنده دارد و ححتحی رای 

تواند کسی را از زیر بار این مسئولیت برهاند؛ چرا کحه  ندادن نیز نمی

هر رای مردم در نتیجه نهایی تاثیر گذار است و هحر رای نحدادنحی 

 برد.              امکان به قدرت رسیدن کاندیدای ناصال  را باال می

گوید: چه شخص به کاندیدای پیحروز  می که هربرت اسپنسر چنان   

رای دهد، چه به کاندیدای مغلوب، و چه از رای دادن خحودداری 

گری کاندیدای پیروز اسحت؛  کند، او محکوم به اجازه دادن حکومت

 پس بهتر است رای بدهید تا نقش آفرین باشید.

 انتخابات

١ 
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 سیاسی

 برق پاریس
 نویسنده :  علی بهمنی

کحرده  راستی توهمین چند دقیقه انگار یکی که داشته کیش محی   

 مات شده چجوریش بماند.                                  

مسئول دوراندیشم االن توئیت زده بخاطر قرنطینحه کحرونحایحی 9   

امتحانا مجازیه وبخاطر قطعی برق ازقبل جابه جا بشین بارطنز تلحد 

 ماجرارو گرفتین دیگه                                      .

ببخشید تلفنم زنگ میخوره..... حسین بود در بدر دنبال خونه برق    

دار، باباش کرونا داره توخونه اکسیژن بش وصله بنظرم باماشین برم 

 کمکش بهتره تا ...

ی مجازی بودم ک دیدم همه از قطعی بحرق طبق معمول تو فضا   

روزه آرامش ندارم یکی 1مینالن فحش بود فحش کشی یکی میگفت 

 میگفت امتحانمو خراب کحردم.                    

بابا کو قطعی ما که داریم هنوز. سِند رو منم طبق معمول نوشتم ن   

نزده بودم ک برق مغازم رفت نگاهی به فریزر و یخچحال انحداخحتحم 

نمیدونستم چکار باید کنم ک دیدم همسایم بدو بدو اومد و گفت از 

دونسحتحم پریز بکش بیرون تا برقا اومد بعد بزن. منم ک دلیلشو نمی

همینکارو کردم پیاممو پاک کردم نوشتم آره واقعا تف به مسئولحیحن 

 تونستین خبر بدین.                     قبلش نمی

گفت معلوم نحیحسحت گفت یکی میرفتم پایینتر هرکی یچیزی می   

کنه یکحی نحوشحت کدوم آقازاده هس داره ارز دیجتالی استخراج می

 خواین؟                                 رای هم می

 اون یکی نوشت قدرت اول خاورمیانه تو تولید برقش مونده؟        

یکی نوشت خانم ابتکار اونیکه توپاریس امضا کردی یادته یا شاید    

مث دوستانت ک برجامو نخونده امضا کردن توهم نحخحونحده امضحا 

 کردی و قول دادی برق کمتری تولید کنیم؟                  

یکی هم ک مشخص بود شب و روز کارش تحلیل انتخابحاتحه    

نوشت اینطور که پیداس میدونن جریانشون رای نمیحاره 

کنن قضیه قضیه دیگ و دارن مردمو ناراضی تر می

آب جحوش و سحر سحگ و ایحنحا هحس 

 دیگه                                        
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 علی ندوی و شاهزاده ولز
 نویسنده :  زهرا امیری

اش آویحز شحده  اینم پرچم معروفی که فکر کنم تو قسمت کتابخونه

 جالبه نه؟

 

 

 

 

 

 

 

هحا، نکته جالبش واسه من یکیش اینه کحه تحو تحمحوم رشحتحه   

دانشجوهاش نتایج تحقیقات، تالیفات و پژوهشات خودشون رو کحه 

براساس نظریات اسالمی هست به زبانِ عربی، انگلیحسحی، فحرانسحه 

 و...منتشر میکنن و چاپ میکنن و در دسترس دنیا قرار میگیره):   

کال دنیا با ادبیات در ایران و حتی تو اسالم و نظریاتش تو خیحلحی    

از رشته ها غریبه هست. یعنی دنیا خیلی با علوم انسانیِ ایحرانحی و 

اسالمی ما آشنا نیست چون ماها علممون رو به دنیا صادر نکحردیحم 

 کنیحم فحقحط ):                         چرا؟ چون زبانِ دنیا رو بلد نیستیم داخلی کار می

ی این دانشکده روابط بین المللحی بحا  از جمله کارهای توپ دیگه   

های بیحن های همکاری پروژههای مطرح دنیاس قرارداد بقیه دانشگاه

هحای های مختلف راه اندازی ساختارها و ححرکحتالمللی کنفرانس

 اسالمی در مناطق مختلف دنیا                        

البته که ما بی خبریم از این اقدامات و عملکردها میحدونحی  به به،   

چرا؟ چون سط  اطالعاتمون رو محدود کردیم به داخل، گسترشش 

نمیدیم با سرچ و جستجوی بیشتر): لینک شو با پیشرفت روز به روز 

 دنیا (:)عکس سوم(                              

هاتو بزرگ بنویس متال کوچیکش بشه ایحنحکحه آرزوها و توانمندی   

جای این خواهرمون دانشجوی آکسفوردی و اینطورکی داری عکس 

 میگیری ): 

 سالم                                  

انگیحزشحی _ این متن به علمت افزوده نمیکنه بیشتر جنبه آشنایی   

 داره :(                                            

میخوام با یه جایی آشناتون کنم که واسه خودم بسی جحالحبحه و    

 خیلی دوست دارم روزی اونجا باشم همه بگید ایشاالاا             

خب حاال کجا؟ مرکز مطالعات اسالمی دانشحگحاه آکسحفحورد ):    

دانشگاه آکسفورد یه دانشکده داره تحت عنوان: مرکحز محطحالحعحات 

تحوسحط محرححوم  9۲6۰اسالمی آکسفورد این دانشکده در سال 

ابوالحسن علی ندوی بر پا شد! هدف از تاسیس این مرکز چی بحوده؟ 

 ترویج اسالم در نسخه غربی گسترش اسالم در دنیای غرب):        

.... اگه گفتی؟ شحاهحزاده   االن حامیِ مالیشون کیه؟ مهم ترینشون   

ولز! شاهزاده ولز کیه؟ پسر اولی ملکه الیزابت چرا اونوقت؟ نمیدونحم 

 پیامک کنه /:                   1۵۵۵۵۹۹۹هرکی میدونست به 

های دیگه اینجا بوده و در محورد ایحن  نلسون ماندال هم از حامی   

این مرکز به فهم بهتر، شکل گیری تساهل و ارتحقحای «مرکز گفته: 

شرایط مسلمانان یاری رسانده است؛ از این رو، با افتخار با آن مرکحز 

  »همکاری خواهم کرد

 



٨ 

 اجتماعی

 پویا
 نویسنده : مصطفی بشرایی

 

های معلقی هستیم که از سحقحف آسحمحان ها آونگی ما آدمهمه   

تحر و مان بحلحنحدایم. هر چه بیشتر تقال کنیم، ریسمانآویزان مانده

شحود کحه،  شود. اگر مراقبش نباشیم کالف درهمی میتر میکشیده

 گیرد.                              ماهیت آونگ بودن مان را از ما می

حرکت ماندن، بحه تحنحگ  گاهی در اوج رکود از آویزان بودن و بی   

گیریم. و چه بحد آییم. گاهی هم از حرکات بی هدف سرگیجه میمی

  اگر یک آونگ اسیر سردرگمی و در خودماندگی شود.            

ها برعکس ظاهرشان باطن نامحدودی دارند. گحاهحی یحک آونگ   

آونگ با گرمای وجود و حضورش هرآنچه در طبق اخالص دارد بحه 

دارد، گاهی نیز آونگی  بخشد و آنان را به حرکت وا می اطرافیانش می

 شود.                              مان  تحرک سایرین می

گحیحرنحد و بحر هحم اثحر اند. از هم اثر میها به هم مربوطآونگ   

گذارند. و برآیند حرکت آونگی بهینه است که اثرات محنحفحی را  می

 نپذیرد و سعی کند جاذب و ناشر اثر متبت باشد.                       

ها، توان احیای آونگ دیگری را دارنحد، گحاهحی هحم گاهی آونگ   

توان آنها را ها را کنترل کرد اما میتوان آونگقساوت مرگاندن. نمی

به سمت شناختن خودشان سوق داد. چون که نباید این را فرامحوش 

آونگی که خود و مسیرش را بشناسد از سایریحن آونحگ تحر  «کرد:

 »است!



 اقتصادی

٩ 

 سیل سرمایه
 نویسنده :  علیرضا عاشوری

شاید برای شما غیر قابل تصور باشد امحا در کشحوری زنحدگحی         

توان خودرو بخرید، چند سال سوار شویحد و بحعحد کنیم که میمی

 همان خودروی مستهلک را با چندین برابر قیمت روز اولش فروخت

چرا ؟ واض  است که وقتی در شرایط تورمی مردم نگران از دست    

رفتن سرمایه خود باشند سعی در معامالتحی بحرای ححفحز ارزش 

های پوسیده نقدینگی خود خواهند داشت. بازار خودرو یکی از طناب

اندازند اما غافل از ایحنحکحه ست که مردم در ایران به آن چنگ میای

 ای!              خودرو باید کاالیی مصرفی باشد یک کاالی سرمایه

های اخیر شاهد چنین معامالتی در بحازار طحال، متاسفانه در سال   

ایم. اینکه فرد بیشتر از نیازش خریحد ارز، امالک و مستغالت نیز بوده

آورد در حالی کحه فحرد و فروش داشته باشد جامعه را دالل بار می

 پندارد.        خود را دوراندیش و صاحب تفکر فاخر اقتصادی می

زند یک اقتصاد تورم زده را ی دالل به تولید میای که جامعهلطمه   

هایی که باید در زمینه تحولحیحد کند. چرا؟ سرمایه دچار رکود نیز می

کنند و باعث گرانی  شدند به بازارهای کاذب سوق پیدا می مصرف می

 حبابی می شوند.                                

اخیرا مجلس با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای ایحن    

ی افراد به سمت تولحیحد  موارد مالیات سنگینی وض  کرده تا سرمایه

های سرمایه برود. اما شوربختانه بورس اوراق بهادار نیز که یکی از راه

گذاری در تولید است وضعیت بغرنج و نابسامانی دارد. و در واقح  

اش را هم گذار نه راه پیش دارد و نه پس؛ اگر سرمایهشخص سرمایه

 نگه دارد که باز هم ضرر است.                       

اختیارات دولت و حاکمیت در اقتصاد چنانچه باعث شود به جیب    

مردم به چشم یک درآمد بالقوه نگاه شود فساد آفرین است و مسبب 

 شحود.                    نگاه انتفاعی به اقتصاد محی

رود مجلس شورای اسالمی در کنار وض  قوانین محدود انتظار می   

کننده برای بازار)که البته الزم و ضروری ست( نسبت بحه شحفحاف 

هحای سحرمحایحه های کشوری در بحازارسازی میزان دخالت دستگاه

هحا تدابیری عاجل اندیشیده و سریعا به مردم مالباخته در این بحازار

 گزارش قان  کننده بدهد.
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 سوپراستار
 نویسنده :  ناصر حیدری

 کنحن!  باشن خون رو داخل بطری میریزن و با خودشون حمل می

کردم جوکه تا کیانو ریوز میگه مدتها بود شنیده بودم ولی فک می   

اینکه به کاخ  یکی از افراد مشهور دعوت شدم و اون دوتا نوزاد مرده 

 ی کحامحلحش تحو نحت وجحود داره( تو فریزرش داشت!!! )مصاحبه

سحال  9۵تو یه پست دیگه هم دوتا عکس از خودش رو با فاصله    

 باهم مقایسه کرده و تو کپشن نوشته: خونِ انسان!!!!         

ها به دست میاد حتحی  خرید محصوالتی که از شکنجه کردن بچه   

یه ذره هم قابلیت اینو نداره که کسی باهاش شوخی کنه... کامنتا و 

انتقادات شدید زیر این پست رو برید ببینید مردم اونا از محردم محا 

 ترن.                                   خیلی آگاه

قربانی کردن انسانها و مخصوصا کودکان و خوردن گوشت و خون    

اونها اتفاق تازه و جدیدی نیست که بشه به همین راحتی ردش کرد. 

های مختلف چنین چیحزی ها و فرهنگاز هزاران سال قبل در تمدن

تر شده خحونحی بوده و االنم هست و حتی خیلی بیشتر و پیش رفته

های انسان جریان داره قدرت ماورایی خیلی باالیحی داره که تو رگ

حاال علم اومده به کمکشون و دارن از این قدرت سحو  اسحتحفحاده 

 میکنن...                                     

حال بهم زن ترین آدمای کره خاکین تمام ایحن بحازیحگحراشحون،    

خوار دور هم تشکیل هالیوود دادن... سیاست مداراشون یه مشت آدم

بیینحیحد بحه و نمی ها این کبودی هارها یا سخنرانیالبته اگه تو فیلم

 دلیل گریم و آرایش هست.                          

-ها رو مصرف محینکته بعد اینه که نه تنها مواد خاص خون بچه   

کنند بلکه از جنین هم برای ساخت لوازم آرایش استفاده میکنن که 

اونم براشون شاهکاره بعد اینها تو فیلماشون میان به محا درس ابحر 

قهرمانی و آدم خوب نشون میدن یا سیاست مداراشون دم از حقوق 

بشر میزنن :( حقوق بشر مضحک ترین شوخی در عصر حیات انسان 

 بود.

انحد از  دالر خریداری شحده 9۵۵کودکی که به قیمت  ۹۵۵روزانه    

شوند. سالهاست کودکان زیادی در سر تا  مرز مکزیک وارد آمریکا می

سر دنیا مفقود شدن و هیچوقت برنگشتن و این ماجرا هنوز هم ادامه 

 ی ماجرا چیه؟؟؟      داره اما شاید بپرسید چرا اصال پشت پرده

خیلی ببخشید تصویر زیاد جالب نیست، حتی توضیحشم سخته...    

این اتفاق زمان شکنجه و آزار جنسی کودکان میفته که باعث پارگی 

“ چشم پاندا” های دور چشم میشه به این مدل چشم در اصطالح رگ

هحا گفته میشه! در ادامه متوجه میشین چرا این بالها رو سحر بحچحه

 مححیححارن...                               

آدرنوکروم اسمِ این ماده مخدره که حاصل اکسیداسیون آدرنالینه    

و زمانِ وحشت و هیجان از غدد فوق کلیوی ترش  میشه... بحعحد از 

ای مورد شکنجه و  اینکه کودک دزدیده میشه،طفل رو بطور وحشیانه

 آزار جنسی قرار میدن                              

با این کار آدرنالین خونِ کودک به باالترین سط  ممکن میرسه و    

اونجاست که خونِ بدنشو استخراج و طی فرایندی شیمیایی تبدیحل 

ی خیلی گران قیمت به اسم آدرنوکروم که باعثِ طول عمر و  به ماده

 جوانی در سنین باال میشه میکنن...                     

ترین حالت خود زمانی استحخحراج  ترین و قویآدرنوکروم تو خالص   

ها و خردساالن رو به طحرز فحجحیح  تحححت انحواع  میشه که بچه

 های وحشتناک روحی و جسمی و جنسی قرار میدن...     شکنجه

زمانی که بچه تو باالترین حالت وحشت قرار داره و در مرز مرگ و    

زندگی حرکت میکنه تو اون لحظه رگِ بچه زده محیحشحه و خحون 

استخراج میشه... هرچقدر سن کمتر باشه میزان ترش  ایحن محاده 

 بیشتره و با افزایشِ سن ترش  ماده کم میشه...                     

ریحز   ترین بازیگران هالیوود هم یه افشاگریهکیانو ریوز از برجسته   

ی جنجالی گفته سران هالیوود برای ایحنحکحه   کرده و تو یه مصاحبه

 مست کنن خون بچه میخورن! اونا میگن بدون اینکه نگرانی داشتحه 
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 بّشر بشار
 نویسنده :  محمد حدادی

نظامی و نظامی و ححتحی های شبهرا نقض کردند. آنها با تجهیز گروه

به کمک برخی دُوَل منطقه سعی در براندازی این حکومت و تجزیحه 

آن را داشتند. اما یک بام و دو هوای این کشورها زمانی مشخص شد 

به واسطه مخالفت با بشحار اسحد از بحرگحزاری  ۹۵96که در سال 

انتخابات آزاد مردم اتباع سوری در خاک خود جلوگیحری کحردنحد! 

درصد آرا را به خحود  ۲۹میلیون رای  9۵انتخاباتی که با بشار اسد با 

 جلب کرد و به عنوان رییس جمهور قانونی یک ملت انتحخحاب شحد

میلیون رای پحیحروزی  91بشار هفته گذشته نیز مجددا با بیش از   

انتخابات را جشن گرفت و رییس جمهور سوریه باقی ماند. او این بار 

درصد آرا پیروز انتخابات شد. شاید از نگاه بحرخحی محردم  ۲۰۵9با 

دانستند و در  سوریه باید حاکمیت را دلیل اصلی مشکالت خود می

تحوانحد از  دانند دولتی که می کردند اما آنها می انتخابات شرکت نمی

آنها در برابر تهدید های داخلی و خارجی نظیر داعش النصره، احرار 

ی رای الشام، اسراییل، ترک ها، و آمریکا محافظت کند، شحایسحتحه

 اعتماد مجدد است.

سحوریحه میلیون رای رییس جمهور 91بشار اسد مجددا با بیش از    

زده و بیچاره بحدانحیحد امحا  شد. شاید اغلب سوریه را کشوری جنگ

را  »ی تارید دروازه«سوریه، کشوری با تمدنی کهن است که دمشق، 

ترین شهرهای جهحان  بیند. دمشق از کهن به عنوان پایتخت خود می

شود که قدمتی ده هزار ساله دارد و از نظر حضور مرقحد محسوب می

مطهر حضرت زینب برای شیعیان دارای جایگاه و منزلت رفیعی ست 

 و مردم ایران با آن حس قرابت معنوی دارنحد.            

های بیش از ححد، پحول داخلی اخیر و تخریببا وجود جنگ های   

سوریه ارزش خود را حفز کرد و این نشحان از محدیحریحت بحاالی 

اقتصادی این کشور دارد. سوریه ی معاصر از لحاظ سیاسی در سحال 

ارتحفحاعحات  -اسرائیل قسمتی از خحاکحش  و پس از جنگ با 9۲۹4

بحا کحودتحای  را از دست داد اما سه سال بعد حافز اسحد - جوالن

 نظامی قدرت را به دست گرفت تا به ریاست جمهوری انتخاب شد. 

او سوسیالیسم بعث را در سوریه در راس قرار داد اما در جحنحگ    

طرفی کرد و حتی در بسیحاری از  تحمیلی عراق علیه ایران اعالم بی

نگرش ها و رویکردها از جمهوری اسالمی حمایت کحرد. چحرا کحه 

سیاست های جمهوری اسالمی در قبال اسرائیل را با خود همگرا می 

 دانست.                                   

مجددا وارد جنگ اعراب با اسرائیل شد  9۲41حافز اسد در سال    

و خسارات زیادی به صهیونیست ها وارد آورد. او همواره رویحکحردی 

 نزدیک به محور مقاومت داشت.                       

پس از حافز فرزندش بشار به ریاست جمهوری بر رسحیحد. امحا    

برخی کشورهای به ظاهر مدعی دموکراسی با راه اندازی جنگ علیه 

ملت سوریه ضمن مخالفت با ریاست جمهحوری وی، ححاکحمحیحت 

 دولتش .



 انتخابات

٠٠ 

 کانال
 ویژه انتخابات

 

 جنگد؛ هر کسی یک طور می 
 تن، یکی انتحاری، دیگری ایذایی به رو و تن به یک نفر رو

 جنگند.  می اش  با طرح و برنامه یک نفر اما  
شاید برای ساخت #خانه_امن خود چند خندق وکانال را با سیم خاردار 
پر کند، شاید تله انفجاری کار بگذارد شاید هم چند میدان مین طراحی 

 کند،

جنگد تا به تنهایی برای خودش تصمممیمم    ملت ها هم همینطور. هر ملتی یک طور می 
 توان جنگید و نَکُشت و نَمُرد، اما بُرد و   بگیرد. گاهی می 

 را تَرَک نیندازد!   اش چینیِ نازکِ تنهایی تا دشمنی،  

 ی #انتخاب است. امروز، اینجا، عرصه   
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 درس تجربه

 انتخابات از مهم ترین مظاهر مردم ساالری دینی است.*

در اسالم تقوا و عدالت پایه اصلی مشروعیت است ، اما این مشروعیت بدون رای مردم ، مقبولیت *

 و کارایی ندارد.

 رأی مردم و انتخابات در نظام مردم ساالری دینی بسیار مهم است.*

 اگر رای مردم نباشد نظام مقبولیت و کارآیی ندارد.*

خطای بزرگ آن است که این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت و خواسته های جناحی وحزبی و *

 شخصی به جای مصال  ملی بنشیند.

 قانون پشتوانه انتخابات است و نتیجه آن را همه قبول دارند*

 مردم حق دارند که سرنوشت کشور را به دست خودشان رقم بزنند.*

 شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف مردم است.*

 انتخابات باید به دور از تشنج و در گیری برگزار شود.*

 مردم را در تصمیم گیری آزاد بگذارید.*

من به کسانی که فضای جامعه و کشور را با تشنج سیاسی و پر کردن از شایعات و موهومات خراب می کنند، نصیحت *

 می کنم که از جان مردم دست بردارند و آنان را برای تصمیم گیری آزاد بگذارند.

 بی گمان، پیروز و برنده این انتخابات ملت بزرگ و با اراده ایران است.*

قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. *

 هرملتی سرنوشتش به دست خودش باشد.

البته آزادید هر رأیی دلتان می خواهد بدهید اما بی تفاوت نباشید نسبت به *

سرنوشت مملکت خودتان، نسبت به اسالم، نسبت به ملت، نسبت به کشور بی 

 تفاوت نباشید.

به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوقهای *

خواهند این کشور را به  تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می

طور که باید نماز  باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان

طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، ما همه این  بخواند، همان

، 9۰.)صحیفه امام، جلدنابسامانیهایی که اآلن داریم برای اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود

 (۹6ص

 

 

همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور سیاسی کنار باشد آنها یک چیزی می فهمند که *

می گویند این را؛ ما که می خواهیم که سپاه و ارتش جند اهلل باشند و دسته بندی نداشته باشند و 

جهات سیاسی را کنار بگذارند برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در 

 (99، ص 9۲)صحیفه امام، ج ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم. 
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 مصاحبه

 جمهور
مصاحبه با پویا حاجی زاده، دبیر شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس ، پیرامون انتخابات  

فشارهای اقتصادی و نیازهای اساسی بی پاسد مانحده، و از سحوی 

آلود پیش از انتحخحابحات دیگر ماهیگیری برخی سیاسیون از آب گل

مزید بر علت است. متاسفانه هحیحچ دسحتحگحاه نحظحارتحی، ایحن 

دهند و بحرخحی  های سیاسی را رصد و واکنش نشان نمی اخالقی بی

هحای آن ور آبحی  کاندیداها نیز گویا خوش دارند تیتر یک رسانحه

 بححححاشححححنححححد!            

این فعال دانشجویی در ادامه گفت: تمکحیحن بحه آرای شحورای    

نگهبان، تمکین به قانون است و رجال سیاسی کشور باید بدانند در 

شوند، نه بر قانون. هر  هر جایگاه بوده یا هستند، در قانون تعریف می

های خاص خود را دارند و سیاسیحون  یک از ارکان کشوری چارچوب

 باید مشی قانون پذیری را به بطن جامعه تزریق کنند.        

این دانشجو خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسالمی مردم را رکن    

اصلی تعیین سرنوشت خودشان و نظام قرار داده است و بحه گحواه 

قانون اساسی و انتخابات های آزاد این مسحألحه بحه وضحوح دیحده 

شود. گرچه مردم از شرایط اقتصادی فعلی مکدر باشند، امحا بحه  می

ی خطیر آگاهند که خود مسئول تعیین سرنوشحت خحود  این مسأله

ی مردم به بهبود شرایط فعلی منجر  هستند. امیدوارم انتخاب آگاهانه

 شود.

 مردم مسئول تعیین سرنوشت خودشان و نظام هستند.              

نظام جمهوری اسالمی مردم را رکن اصلی تعحیحیحن سحرنحوشحت    

خودشان و نظام قرار داده است و به گواه قانون اساسی و انتحخحابحات 

 شحود.             های آزاد این مسأله به وضوح دیده محی

دبیر شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس در گفتگو با خحبحرنحگحار    

خرداد و نقش آفرینی دانشجحویحان گحفحت:  ۹6سرخط از انتخابات 

ی مؤذن جامعه اسحت  ی دانشگاهی و قشر دانشجو که به متابه جامعه

ها و نقاط عحطحف کشحور  در صد سال اخیر نقش پررنگی در بزنگاه

 داشته است.                                    

پویا حاجی زاده گفت: جو دانشگاه و دانشجویی به واسحطحه شحور    

جوانی و شعور علمی، اثر به سزایی در جهت دهی به اذهان عمومحی 

در فضای سیاسی اجتماعی دارد و مردم تاثیر پذیری محرزی از ایحن 

قشر داشته و دارند. گرچه ناکارآمدی دولت فعلی و همچنین رفحتحار 

ناسالم برخی کاندیداها تشنج آفرین شد اما هوشیاری و نقش آفرینی 

تواند تشنج زدا باشد. استفاده از ظرفیحت نحظحارتحی، دانشجویان می

 اجرایی دانشجویان میتواند از حواشی انتخاباتی بکاهد.        

های پیحش از انحتحخحابحات را       وی اذعان داشت: بخشی از تشنج   

 توان ناشی از یأس و ناامیدی حاکم بر جامعه دانست. از یک سو می



 گجیک خوان
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 قصه دلبری
 نویسنده:  محمد علی جعفری

وایت فتح  ناشر: ر
 
 یک صفحه کتاب 
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 در بخشی از این کتاب می خوانیم:                                        

آمد اتاق بسیج و پشت به ما و رو به دیوار نشست. آن دفحعحه را    

خودخوری کردم. دفعه بعد رفت کنار میز که نگاهش به ما نیحفحتحد. 

ها گفتم.  نتوانستم جلوی خودم را بگیرم، بلندبلند اعتراضم را به بچه

اش را بگحیحرد.  به در گفتم تا دیوار بشنود، زور می زد تا جلوی خنده

رفتیحم، بحا  معراج شهدای دانشگاه انگار ارث پدرش بود.هر موق  می

    گفتم: خندیدم و می پلکیدند. زیرزیرکی می جا می دوستانش آن

 »هححا، بححازم دار و دسححتححه محححححمححدخححانححی! بححچححه«
های بسیج با سبک و سحیحاق و کحار و کحردارش  بعضی از بچه 

بردند، برای هحمحیحن  موافقبودند، بعضی هم مخالف. از او حساب می

های خشک مقدس از آن  کردم از این آدم آمد. فکر می ازش بدم می

هایی که با افکار و رفتارش موافق بودند می  طرف بام افتاده است. آن

 »کنه، میره تفحص شهدا و... شبیه شهداست، مداحی می«گفتند: 

هر کجای کتاب را که بنگریم چیزی جز عشق محمد حسین بحه    

بینیم،حتی ابراز عالقه شان هم حسینحی بحود و بحا همسرش نمی

 جمالتی متل: ای مهربان از پدر و مادرم حسین ختم می شود.      

هایی است که هرکدامش به روی دری این کتاب سرشار از دلبری   

 هایی در خودش گنجانده است.         شود و حکایتدیگر باز می

ها را لمس خوشا به سعادت شهید محمدخانی که همه این دلبری   

 کرد و در آخر به معشوقش رسید.                       

 نیم نگاهی ز شهید ما را بس است...

شهید کارش دلبریست! دلبری از خدا، از خلق، از زمین و زمان، از    

شود که خحدا او را همه! اصال شهید اینقدر خاطر خواهش زیاد می

 برد که هم او را نحجحات بحدهحد هحم بحقحیحه را . دارد ومیمی بر

یکی از این خوبان خحدا کحتحاب شحده. از  »قصه دلبری«حاال    

نظحر الحی «اش برای خدا همین بس که االن در عالم ملکوت  دلبری

در سایه قرب الهی همنشین اولیا  و انبیا  الهی است، امحا  »وجه ربه

برد! هرچقدر ایمحانحت  دلبری کردن برای خدا دل مؤمنین را هم می

 هحا بحرایحت بحیحشحتحر اسحت.                                 بیشتر باشد جاذبحه ایحن دلحبحری

های پحوچ  بازی بازی است! نه از آن عشق نقل عشق »قصه دلبری«   

های پحاپ در  های عاشقانه یا از آنها که موق  شنیدن موسیقی فیلم

زند برایش! نه؛ نَقحل ایحن خحالحه  آید و دلش غنج می خیال آدم می

بازی محمد حسین آقای  محمحد خحانحی  ها نیست!  نقل عشق بازی

برای خداست! که به نقل از همسرش و باقلم محمد علی جحعحفحری 

 نگارش شده است


