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بيانيه مبادله سوخت هستهاي توسط ايران ،تركيه و برزيل امضا شد

پيروزياستراتژيكدرتهران

جمعيتعزادارحضرتفاطمهزهرا 
ازابتدايخيابانكريمخانتاابتدايبزرگراهمدرس
حضورداشتندوبهعزاداريپرداختند
(س)

انتقال 1200کیلوگرماورانیوم 5درصدبهترکیهدرصورتیاستکهگروهوین«پیششرط»هایایرانرابپذیرد

حضرتآيتاهللالعظميخامنهاي:گسترشروابطميان
كشورهايمستقلشرايطناعادالنهدنياراتغييرميدهد

درصورتموافقتگروهوینباپیششرطهایایران،تمامخواستههایجمهوریاسالمیدرموضوعهستهایمحققمیشود
واكنشعصبيرژیمصهیونیستی :برزیلوترکیه ازایرانبازیخوردند!
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گفتوگو با نامزدهای ریاستجمهوری دوره دهم

برخورد با رس�انههای انقالبی؛ تنفس مصنوعی فتنه

نامهمهمنمایندگانمجلس
بهرئیسقوهقضائیه

فازجدیدپروژهسینمایی
طالبیکلیدخورد

از تیرماه سال گذش��ته که نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی به دلیل انتش��ار بیانیههای ضدمصال��ح نظام و
فتنهگریه��ای نامزدهای شکس��ت خ��ورده انتخابات،
شکوائیهایراعلیهاینافرادتنظیمکردهوبهرئیسدستگاه
قضادادند،حدود 10ماهمیگذرد.قوهقضائیهکههموارهدر
طولاینزمانمخاطبنامههایگروههایمختلفمردمی
درباره برخورد با سران فتنه پس از انتخابات بود ،خبری از
رسیدگیبهشکایتنمایندگان...

ابوالقاس��م طالبی که کارگردانی سیاس��یترین فیلم
تاریخ سینمای ایران را ـ که قرار است با موضوع رخدادهای
انتخابات دهمین دوره ریاس��تجمهوری اس�لامی ایران
س��اخته ش��ود ـ برعهده گرفته اس��ت ،مرحله جدیدی
از کار خ��ود را آغاز ک��رد .به گزارش تابن��اک ،این فیلم که
تهیهکنندگی آن را محمد خزاع��ی برعهده دارد ،چنانکه
پیشترگفتهشدهبود،قراراست...
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

جنگ خياباني ميان معترضان و دولت در بانكوك

اعالمنتایجكنكورارشد
عكسAFP:

رهبرشورشيانتايلند
کشتهشد
صفحه15

يادداشت روز
راهکارخالقانهایران
درپروندههستهای
دكترکاظم جاللی

*

در جریان رس��یدگی ب��ه پرونده

هس��تهای کش��ورمان در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و مذاکرات
ایرانباکشورهایعضوگروه،5+1
برخی کشورهای غربی سعی در
فضاسازیهای گس��ترده درباره
مخالفتایرانباتبادلسوختهستهایداشتنداماهیچگاه
بحث مبادله سوخت از دس��تور کار ایران خارج نشده بود و
با وجود اینکه غربیها در این مس��یر دستاندازهایی ایجاد
کردهبودند،جمهوریاسالمیدرمسیریمعقولومنطقی
به دنبال بررس��ی تمام راههای ممکن برای تامین سوخت
رآکتور هس��تهای تهران و بررس��ی گزینههای موجود در
چگونگیتبادلسوختهستهایبود.سرانجاماینتصمیم
مهم روز گذش��ته در اجالس سران گروه G15نهایی شد و
موافقتکشورهایترکیهوبرزیلبامکانیابیایرانبرایبحث
تبادلسوختاقدامموثریبودتاکشورهایمستقلبتوانند
درمدیریتجهانیموثرباشند.اینتوافقنامهنشانداداینکه
تصور شود تنها برخی کش��ورها در مدیریت جهانی نقش
دارند،درستنیستوغیرازکشورهایغربیسایرکشورها
نیزمیتوانندسهمیمتناسبباخودشاندرمدیریتجهان
ایفا کنند .ایران روز گذشته با موافقت با این توافقنامه نشان
دادکهبهدنبالماجراجوییدرمسیرجهانینبودهومسیرش
عقالنی است .همچنین این موافقتنامه نشان میدهد اراده
ایران برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره فراهم است.
در حال حاضر نیز توپ در زمین غربیهاست و باید دید در
وینچهخواهدگذشتچراکهاینتوافقنامهنیازمندقرارداد
تکمیلیمیانوین،آژانسبینالمللیانرژیاتمیوجمهوری
اسالمیایراناست .بااینحالتوافقاولیهایرانباکشورهای
ترکیه و برزیل برای تعیین مکان معاوضه س��وخت باید در
آژانسبینالمللیانرژیاتمیوهمچنیننشستوینمورد
بررسیقرارگرفتهوموردموافقتکشورهایعضوگروه5+1
قراربگیرد.برخیکشورهایغربیالبتهبهدنبالتندترشدن
فضا علیه ایران هستند و از این توافقنامه خرسند نیستند و
قبل از این اجالس در اظهاراتی معتقد بودند این توافقنامه
امضانخواهدشد.غربیهااگربخواهندهمانمنطقادعایی
خودش��ان را پیگیری کنند ،باید از منطق ایران اس��تقبال
کنند .با این حال دیده ش��د که در نخس��تین واکنشها به
مساله توافق ایران و کشورهای ترکیه و برزیل،دولتهایی
نظیر رژیم صهیونیس��تی که به دنبال رادیکال کردن فضا
علیهجمهوریاسالمیهستند،واکنشیناشیازعصبانیت
از خود نش��ان دادند و انتظار میرود ک��ه در آمریکا و برخی
متحدان غربیاش نیز با چنین واکنشهایی روبهرو باشیم.
اما بحث دیگری درباره تضمین بازگش��ت سوخت به ایران
نیز در این باره وجود دارد که باید گفت حضور کش��ورهایی
همچون ترکیه و برزیل ،خود تضمینی برای تامین حقوق
ایران است .لوال و اردوغان نیز به نمایندگی از جامعه جهانی
این توافقنامه را امضا کردند که خود این تضمین دیگری بر
حقوقایراناست...
ادامهدرصفحه2

س�ميه همايونروز :چهاردهمین اجالس سران گروه 15
پ��س از 3روز مقدمهچینی در س��طح وزرای خارجه و نیز
کارشناسان ارشد  17کشور عضو ،ظهر دوشنبه در حالی
با هدف رویارویی با چالشهای جهانی نظیر موانع توسع ه
یافتگ��ی و در نتیجه تحکیم و تقوی��ت روابط و همکاری
کشورهای عضو آغاز به کار کرد که حاشیه مهمتر از متن
آن ،فضای کلی اجالس را تحت تاثیر قرار داد .سرانجام پس
از ماهها بنبست در بحث مبادله سوخت هستهای رآکتور
تحقیقاتی تهران و2ماه و نیم مذاکرات فشرده ترکیه و برزیل
با ایران و اعضای گروه وین ،مهمترین و تعیینکنندهترین
تحول در زمینه مبحث سوخت هستهای صبح دوشنبه با
برگزاری نشست سهجانبه روسای جمهوري ایران و برزیل
و نخست وزیر ترکیه در حاشیه اجالس سران گروه  15رقم
خورد و نتیجه 18ساعت گفتوگوها و رایزنیهای فشرده
در  2روز گذشته ،بيانيه تهران با انتقال اورانیوم غنی شده
ب��ا غلظت  3/5درصد به کش��ور ثالث یعنی ترکیه ـ البته
با پیش شرط پذیرش ش��روط ایران توسط گروه وین ـ و
دریافت سوخت  20درصد شد .البته پیش از نشست سران
 3کشور که به منظور بازبینی و امضای فرمول نهایی بيانيه،
انجام ش��د ،رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یکشنبه
رایزنیهای خود را با وزرای خارجه ترکیه و برزیل آغاز کرده
بود و آن طور که رجب طیب اردوغان گفته است نتایج این
جلسه مثبت و سازنده بود که منجر به سفر ناگهانی وی به
تهران شد در حالی که پیش از این قرار نبود نخست وزیر
ترکیه در این نشست حضور یابد .پس از امضای بيانيه 11
مادهای میان ای��ران ،ترکیه و برزیل بود که وزرای خارجه
 3کشور نشس��تي مطبوعاتی را برگزار کردند تا در آن به
تشریح جزئیات و محتوی مذاکرات و بيانيه امضا شده میان
3طرف بپردازند .براس��اس بيانيه صورت گرفته مقرر شد
در صورت توافق ایران و گروه وین و پذیرش ش��روط ایران
توس��ط این گروه ایران  1200کیلوگرم سوخت اورانیوم
ی شده خود را در ترکیه به صورت امانت نگهداری
کمتر غن 
کند که البته به گفته منوچهر متکی ،این میزان اورانیوم در
مالکیت ایران خواهد بود و ایران و آژانس بینالمللي انرژی
اتمی امکان نظارت بر آن را خواهند داشت .همچنین طبق
ماده ( )6این بيانيه ،ایران باید ظرف یک هفته موافقت خود
ب��ا این مورد را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کند
و متناس��ب با درخواست گروه وین که متشکل از روسیه،
فرانس��ه ،آمریکا و آژانس اس��ت ،جزئیات بیشتری درباره
تبادل سوخت از طریق بيانيه خطی و ترتیبات مربوط به
بيانيه ایران و وین ارائه کن��د که در صورت موافقت گروه
وین ،براس��اس بند هفتم ،این گروه نیز متعهد به تحویل
 120کیلوگرم سوخت مورد نیاز رآکتور تهران میشود.
ماجراچيست؟

به عبارت دیگر در صورت توافق ایران و گروه وین1200 ،
کیلوگرم اورانیوم 3/5تا 5درصد از سوی ایران به ترکیه ارسال
شدهودرمقابلگروهویننیز 120کیلوگرماورانیوم 20درصد
به ترکیه برای تحویل به ایران ارائه می دهد .به بیان دیگر اگر
بخواهیم بيانيه ایران ،برزیل و ترکیه را به زبان ساده بیان کنیم
باید گفت جمهوری اس�لامی ایران اینک به هم��راه برزیل،
ترکیه ،چین و روسیه – چراغ سبز چین و روسیه به این بيانيه
به ایران اعالم ش��ده است -یکسری تضمین ها را برای انتقال
سوختهر 2طرفبهترکیهمطرحکردهاند.اینبيانيهدرواقع
شروعی برای آغاز مذاکرات بسیار مهم ایران و گروه وین است.

دراینمذاکرهاگرگروهوینمتشکلازروسیه،فرانسه،آمریکاو
آژانس با پیش شرط های ایران – که غنی سازی 20درصد در
خاکایرانیکیازاینشروطاست-موافقتکند،آنگاه1200
کیلوگرماورانیوم 5درصد،تحتمالکیتایرانبهترکیهارسال
می شود و در مقابل  120کیلوگرم اورانیوم  20درصد تحویل
گرفته می شود .کارشناس��ان معتقدند در شرایط فعلی اگر
ایالت متحده آمریکا با بيانيه تهران مخالفت کند 5+1 ،برای
تحریم ایران به توافق نمی رس��د و تحریم ها علنا منتفی می
شود .در حالت دیگر ،در صورت موافقت آمریکا با بيانيه تهران
که در مذاکرات ایران و گروه وین باید نمود پیدا کند ،می توان
گفت جمهوری اس�لامی ایران به تمام خواسته های خود در
موضوع هسته ای دست یافته است .به هر حال گروه وین هر
واکنشی به بيانيه تهران داشته باشد ،جمهوری اسالمی ایران
بهیکپیروزیبزرگدستیافتهاست.

حالی است که گروه وین پیش از این روسیه و فرانسه را به
عنوان کشور ثالث برای تبادل سوخت پیشنهاد میدادند؛
2کشوری که هر یک در برههای با کارت توافقات هستهای
خود با ایران برای گرفتن امتیاز بسیار بازی کردهاند ،از اینرو
هیچ اعتماد و در عین حال ضمانت عینی وجود نداشت که
پس از انتقال اورانیوم ایران به کشور سوم سوخت مورد نیاز
رآکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار گیرد .به نظر
میرسدباتوجهبهپافشاریهایگستردهایرانبرلزومدریافت
ضمانت عینی بود که وزیر خارجه ترکیه در این نشس��ت
مطبوعاتی گفت« :اورانیومی که به ترکیه ارسال میشود،
امانت مردم ایران نزد ما است و در ترکیه محفوظ میماند».
احمد داوود اوغلو در ادامه از ضمانت ترکیه و برزیل به ایران
س��خن گفت و افزود« :تا زمانی که ایران س��وخت نیروگاه
تهران را تحویل نگرفته است ،اورانیوم کمغنی شده ایران در

بازتاب
خشماسرائيل و استقبالاتحاديهاروپا از بيانيههستهايتهران
س�اعتی پس از توافق ایران با ترکیه و برزیل بر سر مبادله س�وخت رآکتور تحقیقاتی تهران ،این بيانيه در صدر اخبار رسانههای
جهان قرار گرفت و با واکنشهای متعدد و متفاوتی روبهرو ش�د .در همين راس�تا ،مس�ؤول سياس�ت خارجي اتحاديه اروپايي
ضمن اس�تقبال از این توافق هس�تهاي ،آن را گامي در مس�ير صحيح دانست .به گزارش ش�بكه تلويزيوني فرانس ،24كاترين
اش�تون در واكنش به امضاي بيانيه مبادله س�وخت هس�تهاي تهران گفت :امضاي اين توافقنامه گامي در مس�ير صحيح است.
درصورتيكهگزارشرسميتوافقنامهس هجانبهميانايران،برزيلوتركيهبهطوررسميتحويلآژانسبينالملليانرژياتميشود،
اتحاديه اروپايي از آن حمايت ميكند .با این حال این مقام اروپایی مدعی شد ايران هنوز به تمام نگرانيها درباره برنامه هستهاي
خودپاسخندادهاست.برناركوشنر،وزيرخارج هفرانسهنیزازتوافقايرانبرايارسالاورانيومباغنايپايينبهتركيهاستقبالكرد
یمیکند.برنارکوشنرهمچنین
وگفت:پاسخگوييبهآن(توافقسهجانبه)برعهدهمانيستبلكهآژانسدربارهآنتصمیمگیر 
با ابراز خرس�ندی از توافق به عمل آمده از تالش برزیل و ترکیه در این راستا تقدیر کرد .اما در این میان واکنش صهيونيستها به
توافق میان ایران ،برزیل و ترکیه جالب توجه بود .آنها که در تالش�ند تحريمها عليه اي�ران را به پيش ببرند ،بعد از امضاي توافق
تبادل سوخت ايران با تركيه و برزيل ،مدعي شدند اين توافق نمايشي است .روزنامه صهيونيستي «يديعوت آحارونوت » پس از
انتشارخبرتوافقايران،تركيهوبرزيلدربارهتبادلسوختهستهاي،درخبرينوشت:اسرائيلنگراناستكهاينتوافقنامهفقط
نمايشيبودهوواقعينباشد.عالوهبراین،باتوجهبهرويكردبرزيلوتركيهدرقبالايران،بهاينتوافقباترديدنگريستهميشود.
از سوي ديگر يكي از مقامات ارشد اسرائيل بعد از امضاي بيانيه تبادل سوخت ميان ايران ،تركيه و برزيل ،تهران را متهم كرد كه با
توافقانتقالبخشيازاورانيومغنيشدهخودبهتركيه،اين كشوروبرزيل را«بازيچه»دستخودقراردادهاست .شبكهالجزيره
نيزدرگزارش�يازابتكارديپلماتيكايراندربارهتبادلسوختهستهايباميانجيگريتركيهوبرزيل،بااشارهبهپيروزيبزرگ
ديپلماسيتهرانتاكيدكرد:ايرانبههدفبزرگيدستيافت.

پس از انتشار محتوای بيانيه س ه كشور ایران ،برزیل و ترکیه
بود که س��خنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در جمع
خبرنگاران حاضر شد و درباره مسیری که به مبادله سوخت
منتهی میشود ،گفت« :ما این بيانيه را امضا کرده و آمادگی
خود را برای مبادله سوخت اعالم کردیم .ظرف یک هفته از
امروز که بيانيه بین ما ،ترکیه و برزیل به امضا رسید ما این
آمادگی برای مبادله را رسما به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اعالم میکنیم و زمانی که گروه وین شامل آژانس ،آمریکا،
فرانسه و روسیه رس��ما آمادگی خود را برای مبادله اعالم
کنند ،بحث کارشناسی ما با آنها شروع میشود تا جزئیات
بيانيه برای مبادله را به امضا برسانیم» .رامین مهمانپرست
ی که بيانيه بین ایران و گروه وین به امضا
افزود« :در صورت 
برسد ظرف یک ماه سوخت  3/5درصد را به ترکیه ارسال
میکنی��م تا با نظارت آژانس و ایران این س��وخت در آنجا
نگهداری ش��ود .براس��اس بيانيهای که بین ما و گروه وین
به عمل میآید که جزئیات آن معلوم خواهد شد ،سوخت
 20درص��د را دریافت خواهیم کرد» .اما آنچه در این میان
درباره دیپلماسی فعال ایران به چشم میخورد ،وارد کردن
 2کشور برزیل و ترکیه در بحث مبادله سوخت بود .این در

ترکیه نگهداری میشود» .وی همچنین این بيانيه را حاوی
 2پیام؛ یکی برای جامعه جهانی و دیگری برای مردم ایران
دانست و گفت« :این توافقنامه به جامعه جهانی این پیام را
داد که اکنون زمان دیپلماسی است .ترکیه و برزیل نشان
دادند که هنوز فرصت برای دیپلماس��ی وجود دارد .اکنون
دیگر نیاز به تحریم نیست و زمان برای مذاکره میان ایران
و جامعه جهانی است» .وزیر خارجه ترکیه درباره پیام این
بيانيه برای مردم ایران اظهار داش��ت« :ما ضمانت کردهایم
اورانیوم ایران را مانند سرمایه خود در ترکیه نگهداری کنیم
تا سوخت نیروگاه تهران به ایران داده شود و امیدواریم همه
مسائل هس��تهای ایران نیز مانند سوخت نیروگاه تهران از
طریق مذاکره و دیپلماس��ی حل ش��ود» .اما نکته دیگری
که در این بيانيه پیشبینی ش��ده است ،امکان عدم توافق
میان ایران و گروه وین اس��ت .در واقع در صورتی که مفاد
این بيانيه مورد توجه قرار نگیرد ،انتقال سوخت به تركيه
منتفياست .موضوعی که رامین مهمانپرست نیز درباره آن
گفت« :در بیانیهای که امروز در حاشیه اجالس ایران بین
ایران ،ترکیه و برزیل به امضا رسید عنوان شده که اگر این
توافق به عمل نرسد یا آنها (گروه وین) اعالم آمادگی نکنند

یا به شکلی از انجام مبادله سوخت سر باز بزنند ،سوختی
که اگر قرار باش��د ما به ترکیه بفرستیم را بازمیگردانیم یا
اصال اقدام نمیکنیم» .چراکه به گفته س��خنگوی وزارت
امور خارجه ،ش��رط اصلی انجام مبادله بيانيهای است که
با گروه وین به امضا خواهد رس��ید .مهمانپرست در جمع
خبرنگاران همچنین تاکید کرد :تولید سوخت  20درصد در
داخل ایران متوقف نخواهد شد .از دیگر نکات کلیدی این
بيانيه که به ماده یک آن مربوط میش��ود ،این است که 3
کشور عالوه بر تاکید بر تعهد خود به عدم گسترش سالح
هستهای ،حقوق تمام اعضا از جمله جمهوری اسالمی ایران
در تحقیق ،پیشرفت و همچنین چرخه سوخت را محترم
شمردهاند؛ موضوعی که وزیر خارجه برزیل درباره آن گفت:
«ای��ن توافق حق ایران را در بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی
هستهای و غنیس��ازی به رس��میت میشناسد» .سلسو
آموریم در کنفرانس مشترک خبری سهجانبه با همتایان
ایرانی و ت��رک خود با بیان این مطل��ب تاکید کرد« :این
توافق با  2هدف اساس��ی صورت گرفت؛ یکي اینکه ایران
حق دارد به صورت صلحآمیز از انرژی هستهای استفاده کند
و برنامه غنیسازی داشته باشد و هدف دیگر این توافق این
بود که ایران نیز باید به جامعه جهانی درباره اهداف برنامه
هستهای خود ضمانتهایی بدهد» .اکنون با موافقت ایران به
تبادل سوخت هستهای که با پیشبینی همه موارد و نکات
ضروری برای تضمین سالمت این مبادله انجام شد ،توپ در
زمین گروه وین قرار گرفته است .رئیس سازمان انرژی اتمی
نيز که در جمع خبرنگاران سخنمیگفت ،پذیرش پیشنهاد
ترکیه و برزیل برای سواپ سوخت را نشاندهنده حسن نیت
قلمداد کرد که به گفته وی با این کار توپ در زمین غرب
قرار گرفته از این رو ،این بار این گروه وین اس��ت که باید
پاسخ مناسبی به همکاری ایران بدهد .با توجه به اینکه 3
کشور داوطلب برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران
در طول  8ماه گذش��ته یعنی از برگزاری نشس��ت وین در
مهر ماه سال گذشته مصر بودند اورانیوم ایران باید به کشور
ثالث منتقل ش��ود تا آنها سوخت هس��تهای با غلظت 20
درصد را در اختیار ایران قرار دهند ،علیاکبر صالحی توافق
ایران با ترکیه و برزیل را س��بب رفع بهانهجوییهای غرب
در این زمینه عنوان کرد و گفت« :امروز حجت تمام ش��د
که ایران با حسننیت و در راستای شفافسازی و همکاری
ب��ا آژانس بینالمللی انرژی اتم��ی و جامعه بینالمللی هر
آنچه مس��تلزم صلح و ثبات و حفظ انسجام انپیتی بوده
است،انجام میدهد» .اما رئیس سازمان انرژی اتمی در عین
حال پیشبینی کرد :غرب پس از این نیز به دنبال بهانههای
جدید خواهد رفت .صالحی سپس اضافه کرد« :شاید برای
نخستین بار باشد که کشورهای در حال توسعه توانستند از
جایگاه بینالمللی خود استفاده کرده و با قدرتنمایی حرف
حق خود را به گوش جهانیان برس��انند» .موضوعی که به
نوعی دیگر در س��خنان رئیسجمهور کشورمان انعکاس
یافت؛ آنجا که گفت« :شاید موضوع تبادل سوخت هستهای
نخستین گام و کوچکترین اقدام در راه تقویت و ساماندهی
همکاریهای ایران ،ترکیه و برزیل باش��د ،این همکاریها
نه تنها به نفع  3کش��ور بلکه به نفع همه ملتهایی است
که میخواهند آزاد و مس��تقل زندگی کنند .عالوه بر این،
همکاری  3کشور در مناسبات جهانی و اصالح این مناسبات
در جهت صلح و عدالت میتواند بسیار تاثیرگذار باشد».

ادامهدرصفحه2

جمعهساعت20
صفحه4

دلنوشت

عبایرهبرما
بیرقعلمداراست
حسین قدیانی

جمعهاتوبوسیکهماراآوردبیترهبری،هماناتوبوسی
بودکهظهرشماراآوردتشییعپیکرشهدا.پالکاتوبوسبر
گردن شهید گمنامی بود که تابوتش حکومتی است و روی
دوش من داش��ت میرفت به معراج .معراج شهدا جایی در
خیابانبهشتنیست،بهترینمکانطبقههفتمبهشتاست
وامالبنیناگرهوایحوارانداشتماهمهبیمادرشدهبودیم.
منبرادرهابیلماماناممقابیلنیست.بیلنامکوچککلینتون
استوهیالریاندازهکلنگنمیفهمد؛منبچهپرورشگاهی
هستم که زینب پرس��تارش بود .من در بیمارستان به دنیا
نیامدهام .زاده عش��قم .نام مادر من حوا نیست .فاطمهزهرا
است.مادرمنهمینهواییاستکهدارماستشماممیکنم
در روضه بیت رهبری .نام پدر من آدم نیس��ت .آه و دم است.
پدر من همین آهی اس��ت که دارم از سویدای دل میکشم
وقتدیدنچهرهماه.پدرمنهمیندمیاستکهنشستهام
رویموکتانتهایخیابانفلسطینودارمسینهمیزنمبرای
بیبی .بقیع ،بقیه بهشت اس��ت در زمین و من هر وقت دلم
برایبقی ًْهاهللتنگمیشودبهبقیعمیگویمبقیع ًْهاهلل.مندر
فراق خورش��ید اگر ماه را نداشتم دیوانه میشدم .خامنهای
نبودمیکشتمراغممهدی.خدایمنچقدرخاطرخواهم
ب��ود که ماه را امامم کرد و مرا غ�لام قمر .من غالم قمرم و به
س��ربازی خامنهای افتخار میکنم .با من غیر از قمر از هیچ
رهبر دیگری سخن نگویید .سران فتنه اوضاعشان قمر در
عقرب است و قمر من عقربه ساعتی است که به وقت طلوع
آفتاب تنظیم ش��ده است و نش��ان میدهد تا ظهور نور در
بینالحرمینچیزینمانده.قمرمننگهدارشقمربنیهاشم
اس��ت .قمر من ماه بنی انقالب اس��ت .ما حتی شهروندان
جمهوری اسالمی نیستیم .س��ربازان مطیع امر خامنهای
هستیم.مافرزندانانقالباسالمیهستیمکهرهبرشیکی
استوآنخامنهایاست.ماسربازانماهیم؛سربازحکومتی.
ما فرزندان انقالبی��م؛ فرزند حکومتی .حکومت اما از کفش
کهنه علی ارزشش کمتر است اال به اجرای حق و خامنهای
چون پای آرای حق ما ایستاده است حکومت حکیمانهاش
امتدادحکومتعلیوبسیارقیمتیاست.پسمدحماههمان
وصف خورشید است و من حق دارم اگر با همان اتوبوسی که
چهارشنبهماراآوردراهپیمایی،سهشنبهشبهابهقمبروم
وشباهنگامجمکرانبرایتعجیلدرفرجآفتاب،بوسهزنمبر
دستماهوسینهخیزبرومتامحراب.
ادامهدرصفحه2

بازگشت همه به سوی اوست

سركار خانم آزاده شهرياري

مصيبت وارده را تسليت گفته
بقاي عمر بازماندگان را از درگاه احديت
مسألت مينماييم.
وطن امروز

