
محمد عبداللهي در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: هنوز به دنيا نيامده بود كه پدرش 
عبداهلل رحلت كرد و يتيم متولد شد. پنج 
ساله نشده بود كه مادرش نيز رحلت نمود 
و او هجران مادر را هم در كودكي چش��يد. 
هشت ساله بود كه پدربزرگش، آقاي قريش 
كه همچون چشمانش مراقب او بود، وفات 
كرد و تحت سرپرس��تي عمويش ابوطالب 
قرار گرف��ت. به پيامبري كه مبعوث ش��د، 
قبيله خودش قريش اولي��ن و بزرگ ترين 
دش��منان او ش��دند. هرگاه ب��راي دعوت 
فردي به اسالم تالش مي كرد و ندا مي داد 
»بت ها را نپرستيد، زنا نكنيد، دزدي نكنيد، 
فرزندانتان را نكشيد، تهمت نزنيد، پاكيزه 
باش��يد، خود را بش��وييد، مال يكديگر را 
نخوريد، ظلم نكنيد، به يكديگر رحم كنيد، 
به فقرا كمك كنيد، به ياد خدا باشيد و...« 
اش��راف قريش و حتي عمويش ابولهب با 
نيش و تمسخر، قلب پاكش را مي آزردند. 
سال ها مس��لمانان و پيروان او را آزار دادند 
و بر س��نگ هاي داغ مكه شكنجه كردند تا 
»احد احد« نگويند. سه س��ال مسلمانان 
بي پناه را در ش��عب ابيطالب از آب و نان و 
همه نيازهاي اوليه انس��اني تحريم كردند. 
تا ابوطالب زنده بود كسي جرئت تعرض به 
جانش را نداشت. سال دهم بعثت ابوطالب 
و همس��ر باوفاي رس��ول اهلل)ص( رحلت 
كردن��د. آزاره��اي قريش ش��دت گرفت. 
هر لحظه جان��ش در خطر ب��ود. به طائف 
رفت بلكه از آنجا مأمني براي خود و ديگر 
مسلمانان بيابد. پيران لجوج طائف، كودكان 
و اوباش را اجير كردند و با سنگ و چوب به 
جان ش��ريف و پاك او افتادن��د و زخمي و 

مجروحش ساختند. دست به دعا برداشت 
كه خداوندا! تو شاهد باش... و مرا در تبليغ 

فرما...  دينت ياري 
چهل تن از چهل تيره قريش، جمع شدند تا 
شبانه او را بكشند، اما تقدير خداوند چنين 
بود كه مرداني از يثرب به او ايمان آوردند. دو 
قبيله اوس و خزرج كه 200 سال بر سر هيچ 
و پوچ با هم مي جنگيدند، خسته و پژمرده 
از جنگ هاي دائم، تشنه صلح بودند. تشنه 
مردي كه برايش��ان صلح و آرامش بياورد. 
كسي كه به جنگ هايشان خاتمه دهد و زير 
سايه امنيتش زندگي كنند. خداوند چنين 
تقدير كرد كه زندگي اين مردم را با پيامبر 
نجات دهد. انصار با شوق و رغبت با بهترين 
لباس ها و عطرها و دف و دهل به استقبال 
پيامبر آمدند. پيامبري كه با پاهاي زخمي و 
روح رنجور از شهر و وطنش مكه رانده شده 

بود با سرود »طلع البدر علينا«. 
و چ��ه روز خوبي بود روز هج��رت. چه روز 
تاريخ س��ازي. چه تاريخ مبارك��ي. يوم اهلل 

بود روز هج��رت. اول ربي��ع االول و چه بد 
قومي بودند قريشيان. حتي پس از هجرت 
راحتش نگذاشتند. سال دوم با جنگ بدر، 
سال سوم با جنگ احد و سال پنجم با جنگ 
خندق به مصافش آمدن��د و يهوديان؛ اين 
قوم هميشه فتنه گر. آنها كه در كتب خود 
ظهور پيامبري از نسل ابراهيم در سرزمين 
حجاز را خوانده و به ب��وي او به حجاز آمده 
بودند، وقتي او را يافتند و دكان هاي خود را 
در خطر ديدند، جز اندكي ايمان نياوردند. 
پيامبر)ص( با آنها پيمان صلح و دوس��تي 
بس��ته ب��ود و آن »بدترين قوم« و »اش��د 
العداوه« از پشت به مسلمانان خنجر زدند. 
يهوديان بني قينقاع به ش��عارهاي زننده 
عليه مس��لمانان و تعرض به زنان مسلمان 
برخاس��تند. يهوديان بني نضير قصد جان 
پيامب��ر را كردند و يهودي��ان بني قريظه و 
خيبر با بت پرس��تان! همدس��ت شدند و 
جنگ احزاب را عليه او به راه انداختند. عليه 
پيامبري كه براي صلح و دوستي آمده بود 

و براي هدايت اين كفار و مشركان، چنان 
خود را به زحمت مي انداخت كه خدا فرمود 
نزديك است كه جانت را بر سر هدايت آنها 
بدهي )َفلََعلَّك بَاِخٌع نَّْفَسك(. جنگ پشت 
جنگ عليه او به راه انداختند و همگي يك 
به يك به مدد الهي و جانفشاني مسلماناني 

چون علي بن ابيطالب )ع( نابود شدند. 
 اما تقدير الهي چنين بود كه او فاتح به وطن 
و مولد خود برگردد. با 10 هزار لشكر كه با 
نمد پاهايشان را بسته بودند، به دروازه هاي 
مكه آمد. چنين آمد تا مكه بدون اينكه خوني 
ريخته ش��ود فتح گردد و پس از پيروزي، 
مشركان و حتي سردس��ته آنها ابوسفيان 
را امان داد. فرم��ود هر ك��س در خانه اش 
بماند و عليه مس��لمانان دست به شمشير 
نبرد در امان اس��ت! اين است رفتار پيامبر 
با بت پرستان جاهل و عنود و كينه توز كه بر 
سر او خاكستر و شكمبه گوسفند ريخته و 
همه اموالشان را مصادره كرده بودند. اين بود 

پيامبر صلح و مهرباني و عاطفه. 
مظلوم به دني��ا آمد. مظل��وم زندگي كرد. 
مظلوم پيامبري كرد و مظلوم رحلت كرد. و 
همچنان مظلوم است. چنان مظلوم كه پس 
از بعثتش، وقتي جهان در قرون وسطي و 
تاريكي به س��ر مي برد، وقت��ي امپراتوري 
ايران، خواندن و نوش��تن را ب��راي توده ها 
ممنوع كرده بود و امپراتوري روم حمام را 
شيطاني مي دانس��ت و دو امپراتوري 700 
س��ال به جان يكديگر افت��اده بودند، براي 
جهان، نداي صلح، دان��ش، پاكي، اخالق، 
برابري و ترحم بر فقرا و ضعيفان و عدالت را 
آورد. او همچنان مظلوم است براي جهاني 

كه او را نمي شناسد... 

   سايه خورشيد:
وقتي تور اطالعاتي پاس��داران گمنام امام 
زمان ريگي را در دل آس��مان، جيس��ون 
رضائيان درون ته��ران، زم در اقليم عراق، 
جمشيد ش��ارمهد در قلب امريكا و حبيب 
كعبي را در خاك تركيه صيد مي كند! وعده 
صادق حاج قاسم هويدا مي شود كه فرمود: 
»درس��ت  آنجايي كه فكر نمي كنيد ما در 

نزديك تو هستيم.«
   حسين اميري:

دستگيري روح اهلل زم توي عراق؛ جمشيد 
ش��ارمهد توي امريكا؛ حبيب كعبي توي 
تركيه؛ اصاًل مهم نيست كه به كجاي دنيا 

فرار كرده باشيد!
   هاتف الرحمن صالحي:

به حول و قوه الهي، مقارن با هفته وحدت، 
حبيب كعبي، رهبر گروهك تروريس��تي 
االحوازي��ه ك��ه در س��ال 1۳۹7 دهها تن 
از هموطن��ان بي گناهمان را به ش��هادت 
رساندندتوس��ط س��ازمان اطالعات سپاه 
دس��تگير و به كش��ور بازگردانده شد. وي 

چهارمين قالده از اوباشي است كه در يك 
سال گذشته به كشور استرداد شده اند!

   حسين هرندي:
يه م��وش كثيِف ديگه در فاض��الب به دام 
افتاد. حبيب كعبي رهبر گروهك االحوازيه 
با همكاري اينترپل در تركيه دستگير شد. 
همكاري كه قطعاً با مذاكره 1+5 به دست 

نيامده و نتيجه اقتدار است. 
   راسخ:

محمدطه ۴ س��اله رو يادتونه تو رژه اهواز 
شهيد ش��د؟ قاتلش تو تركيه دستگير شد 

و اوردنش ايران!
   غالمرضا مهدي پور:

خدا ق��وت ميگي��م ب��ه س��ربازان گمنام 
امام زمان )عج( اطالعات س��پاه در ش��كار 
#حبيب_كعبي رهبر #االحواز يه باريكال 

دست مريزاد. 
   اميرحسين طيبي فر:

حبيب كعبي رهب��ر گروهك االحوازيه كه 
در ۳1 ش��هريور در اهواز اق��دام به حمله 
تروريس��تي كرده بودند، توسط بچه هاي 

انقالب دس��تگير و به داخل كشور منتقل 
ش��د. دِم بچه هاي برون مرزي گرم. نوبت 
بقيه قاتلين جسمي و روحي و رواني مردم 
ايران هم ميشه. خداقوت به همه سربازان 

گمنام امام زمان در همه نهادها... 
   ك. موسوي:

به تصاوير حمله تروريستي به اهواز خوب 
نگاه كني��د و آنها را ب��ه خاطر بس��پاريد. 
چن��د روز ديگه كه از رس��انه هاي ملكه به 
س��ركردگي مزدورهاي س��عودي فارسي 
زبان فرمان هشتگ زدن براي آزادي حبيب 
كعبي تروريست شروع شد مثل احمق ها 
همراهي نكنيد و فضاي مجازي و كانال هاي 

تلگرام رو به گند نكشيد. 
   بهروز عزيزي:

فرقي نمي كند روح اهلل زم باشي يا حبيب 
كعبي، مهم اين است كه مدافعان وطن از 

رگ گردن به وطن فروشان نزديك ترند. 
   مباركه حسني:

خجالت نكشيد، بيايد واسه اينم هشتگ اعدام 
نكنيد بزنيد، تيتر بزنيد تحت شكنجه اعتراف 

كرده، عكس زن و بچه و خانواده ش��و پخش 
كنيد بگيد اينم مادر داره اعدام چاره كار نيست 
و...، الزم نيست خجالت بكشيد، اصوالً كسي 
ميتونه خجالت بكشه كه آبرويي داشته باشه... 

   مرتضي:
فكر مي كنيد مردم بي دفاع ما رو شهيد كنيد 
بي خيالتون مي شيم، حتي يك دقيقه مونده 
به آخر عمرتون ما حسابتون رو مي رسيم. 

   علي مسعودي:
خبر دس��تگيري حبي��ب كعب��ي خيلي 
خوشحالم كرد و چه زيباست جمله »دوران 
ب��زن در رو تمام ش��ده اس��ت« و اين خبر 
مي تواند عام��ل خوش��حالي خانواده هاي 

شهداي حادثه تروريستي اهواز شود. 
   ابوالفضل غفاري:

مهم نيست كي هستي! مهم نيست چطور 
به اين خاك مقدس ضربه زدي! مهم نيست 
كجاي اين دنيا هس��تي! ول��ي بدان حتي 
اگر در النه سگ پنهان شده باشي و تحت 
الحمايه شخص شيطان باشي! پايان كاَرت 

را ما در ايران رقم مي زنيم!
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دستگيري رهبر گروهك تروريستي االحوازيه

 مدافعان وطن از رگ گردن 
به وطن فروشان نزديك ترند

حبيب كعبي معروف به حبيب أسيود، جانشين حبيب نبگان و از سركردگان گروهك 
تروريستي حركة النضال العربي، با همكاري پليس اينترپل در تركيه دستگير شد. او 
در بسياري از اقدامات تروريستي اين گروهك از جمله حمله تروريستي سال 1397 
به رژه نيروهاي مسلح در اهواز كه منجر به شهادت هموطنان ايراني شد، دست داشته 

است. اين خبر با واكنش هاي بسياري از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. 
آنها ضمن تبريك دستگيري اين تروريست از س�ربازان گمنام امام زمان تقدير كرده 
و به ساير قاتالن جسمي، روحي و رواني ملت ايران اخطار دادند مدافعان وطن از رگ 
گردن به وطن فروش�ان نزديك ترند. در ادامه بخش�ي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

ايده شكست خورده!
محمد اكبرزاده در توئيتر نوش��ت: در اين چند س��ال ذهن مردم يا در 
انتظار تصويب برجام بوده يا در انتظار اجراي برجام يا در ترس خروج 
امريكا از برجام! يا منتظر انتخابات امري��كا و اميدوار به انتخاب بايدن! 
پيش از سال ۹2 )حتي در دوره گفت وگوي تمدن ها( حل مشكالت تا 

اين حد به بيرون از مرزها گره نخورده بود! #ايده-شكست- خورده

به راهي كه با امام شروع كرديد، برگرديد!
دكتر عب��داهلل گنجي در توئيتر نوش��ت: چند نف��ر از اصالح طلبان به 
نيروهاي انقالب توصيه كردند به واليتمداري پايبند باشيد. گر چه اين 
كنايه است تا توصيه اما نظرشان محترم!  در نقطه مقابل توصيه اين است 
كه شما هم به راهي كه با امام شروع كرديد برگرديد يا تجديدنظر طلبي 
را عريان بيان كنيد. به قول سروش ش��تر سواري دوال، دوال نمي شود! 

 #عبدي #تاجزاده #علوي_تبار #حجاريان 

سفير جديد ايران در يمن
حسن ايرلو در توئيتر نوشت: در زماني كه تمامي راه هاي ارتباطي يمن 
توسط عربستان سعودي بسته شده است، سفير جديد ايران در يمن 
معرفي مي شود، خودش را به صنعا مي رساند و در جشن بزرگ مبعث 
پيامبر در صنعا ش��ركت مي كند  و در ميان مردم حتي قدم مي زند و... 

عربستاني ها حتي جرئت نگاه به او را هم ندارند.  

تا دلتان مي خواهد سياسي كاري كنيد، اما... 
عباس كالهدوز در توئيتر نوش��ت: مهم ترين بركت سفرهاي نظارتي 
رئيس مجلس به استان  ها به تحرك واداشتن دستگاه  خسته اجرايي 
است. حاال منتقدان تا دلتان مي خواهد سياسي كاري كنيد و به قاليباف 
فحش بدهيد و بگوييد سفرهايش نمايشي است، اما روستاي كرباليي 

قربان زابل پس از نظارت ميداني قاليباف داراي آب شد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 در مراقبت بر »طهارت دائم« 
مسامحه نكنيد

آيت اهلل شجاعي)ره(:
در حال طهارت بودن در همه اوقات، به لحاظ اس��رارى كه دارد 
و از عقل و فكر محدود ما مستور است، روح را صالحيت خاصى 
مى بخشد كه بر اثر آن مى  تواند از افاضات خاصه ربوبى بهره  مند 
گردد. به عكس، فاقد طهارت بودن به لح��اظ جهاتى كه دارد و 
از محدوده درك ما خارج است، موانع و تيرگي هاى مخصوصى 
در روح انسان به وجود مى  آورد كه موجب محروم گشتن آن از 
افاضات خاصه ربوبى مى ش��ود و از طرفى هم روح را در معرض 

تهاجم لطماتى قرار مى  دهد كه در وصف نيايد. 
حال ببينيم رس��ول اكرم)ص( چ��ه مى فرمايد و چه دس��تور 
مى دهد؟ ان��س مى  گويد، آن حض��رت به من گف��ت: »هر چه 
مى  توانى در حال طهارت باش كه خ��داى متعال عمر تو را زياد 
مى  كند و اگر توانستى شب و روز و در همه اوقات بر حال طهارت 
باش��ى، اين كار را بكن، براى اينكه اگر مرگ تو در حال طهارت 

برسد، تو شهيد بوده و در زمره شهدا خواهى بود!«
آنجا كه روح انس��ان را خ��داى متعال در ح��ال طهارت قبض 
مى  كند، روح در منزلت بااليى كه منزلت ش��هيدان اس��ت قرار 
مى  گيرد و اين حكايت ها در باب »طهارت« و هدايت ها در التزام 
به »طهارت دائم« دارد.  الزم است سالك در مراقبت بر »طهارت 
دائم« مسامحه نكند و به خود اجازه ندهد بى طهارت بماند. حتى 
هنگام خواب هم در حال طهارت باشد، يعنى در حال طهارت به 
خواب بيفتد. اگر انسان در حال طهارت به خواب رود، روح وى 
صالحيت و آمادگى خاصى خواهد داشت و با نورانيت و صفاى 
مخصوصى روى به عوالم باال خواهد آورد و از بركات جوار حضرت 
معبود و افاضات مقام ربوبى بهره  مند خواهد شد. اين از يكسو و از 
سوى ديگر، در پناه حفظ خداى متعال، از دخالت هاى شيطانى 

و لطمات جنود او محفوظ خواهد ماند. 
منبع: كانال تلگرامي آيت اهلل شجاعي)ره( به استناد جلد۳ كتاب مقاالت

   سبوي دوست

عليرضا فقيهي راد در رشته توئيتي از اهداف 
امريكا در اعمال تحريم هاي جديد و تكراري 

نوشت. اهداف امريكا به زعم او عبارتند از:
1( عمليات رواني و القاي ش��رايط بحراني 
در كش��ور: اولين ه��دف امري��كا از اعمال 
تحريم هاي نمادين و تكراري تشديد عمليات 
رواني و القاي ش��رايط بحراني و قحطي در 
كشور است. با شرطي س��ازي اقتصاد و گره 
زدن حل مسائل كش��ور به خارج اين حربه 

توانسته تا حدي مؤثر واقع شده است. 
2( دومين هدف كه با توصيه FDD است، 
اعمال راهب��رد »تحكيم دي��وار تحريم« يا 

FSW اس��ت. امريكا با وض��ع تحريم هاي 
جديد به دنب��ال تقويت و اس��تحكام ديوار 
تحريم هاس��ت تا در آينده نتوان به سادگي 

اين مسير را تغيير داد. 
۳( امري��كا ب��ه دنب��ال آن اس��ت ك��ه اين 
تحريم هاي تكراري را به عن��وان امتياز در 
مذاك��رات احتمالي آينده به ط��رف ايراني 
غالب كن��د. امريكا قصد دارد ب��ا پيچيده و 
چنداليه كردن تحريم ها دس��ت برتر را در 
توافقات احتمالي آينده داش��ته باشد و آنها 
را به عنوان برگه هايي در مذاكرات احتمالي 

استفاده كند. 

كان��ال تلگرامي »اقتصاد به زبان س��اده« با 
انتشار اينفوگرافي فوق نوشت: بسياري از ما 
با شنيدن درآمد افراد در كشورهاي خارجي، 
اولين كاري كه انجام مي دهيم تبديل آن به 
ريال و مقايس��ه آن با درآمد خودمان است، 
در صورتي كه اين كار بدون در نظر گرفتن 
هزينه ها مقايسه اشتباهي است. به طور مثال 
يك خان��واده لندني 15برابر ي��ك خانواده 

تهراني درآمد دارد، اما اي��ن موضوع به اين 
معني نيست كه آنها مي توانند 15 برابر يك 
خان��واده تهراني كاال و خدم��ات خريداري 
كنند، چراكه نسبت به تهراني ها هزينه هاي 

بيشتري هم متحمل مي شوند. 
جمع بندي: حتماً وضعي��ت درآمدي يك 
خانواده لندني بهتر از ي��ك خانواده تهراني 

است، اما نه 15برابر. 

دكتر امير ناظمي در كانال تلگراني »آينده 
مشترك« نوشت: كش��وري را فرض كنيد 
كه هدفش »شكس��ت دادن فقر« اس��ت و 
كش��ور ديگري س��اخت جامعه اي با »حق 
برخورداري از نيازهاي اوليه زندگي.« به نظر 
مي رسد اولي در شكست فقر ناكام مي ماند 
اما دوم��ي مي تواند به نتيجه برس��د! چطور 
مي ش��ود چنين ادعايي كرد؟ تف��اوت اين 
دو هدف فراتر از تفاوت واژه هاس��ت. وقتي 
رهبران سازمان يا جامعه اي از جمله نخست 
استفاده مي كنند در حقيقت در حال افشاي 
مجموعه اي از پيش فرض هايي هس��تند كه 
همان پيش فرض ها براي ناكامي كافي است. 

1( بازي محدود
وقتي »شكست دادن فقر« هدف مي شود، در 
حقيقت گوينده دنيا را مانند يك بازي فوتبال 
يا جنگ مي بيند؛ يعني رويدادي كه با سوت 
يك داور آغاز مي شود و با سوتي ديگر پايان 
مي يابد. اما واقعيت جهان چنين نيست. در 
حقيقت م��ا در دنياي بازي ه��اي نامحدود 
)Infinite Game( زندگ��ي مي كني��م؛ 
يعني در دنيايي كه م��دام بازي هايي انجام 
مي ش��ود و مدام ما مي بريم يا مي بازيم. در 
حقيقت در دنياي واقعي داوري با سوت پايان 
ننشسته است. كافي است شما يك روز صبح 
به همه ش��هروندان يك گوني نان بدهيد و 
يك شغل يك روزه در شهرداري؛ آيا مي شود 
گفت اين جامعه سير و شاغل است؟ كسي 
كه مي گويد »شكس��ت دادن فقر« به شما 
تلقين مي كند كه اين بازي سوت پايان دارد، 
در حالي كه در دنياي واقعي ممكن اس��ت 
بارها فقر به كمترين نرخ برسد اما فردايش به 

صورت انفجاري افزايش يابد. 
2( دشمن محوري

مش��كل دوم آن شعار اين اس��ت كه تالش 
دارد با ساخت يك دش��من مشترك به نام 
فقر مسئله را ساده سازي كند. در حقيقت در 
چشم انداز دومي يعني »حق برخورداري« 
همزم��ان 1(كرامت انس��اني 2(پيچيدگي 
مسئله و وابستگي آن به شرايط و ۳( طيفي 
ب��ودن هدف )ف��ازي ب��ودن( م��ورد توجه 
ق��رار مي گيرد. به همين دلي��ل هدف دوم، 

الهام بخش و شورانگيز است. 
3( بازي نامحدود

در حقيقت در دنياي واقعي ما چيزي به نام 
»پيروزي« يا »شكست« نداريم. در حقيقت 
عمر بازي فراتر از عمر محدود بازيگران است. 
نامحدود ديدن بازي همان جايي است كه 
ما را ترغيب ب��ه بلندمدت نگ��ري مي كند. 
شايد جامعه اي چش��م انداز خود را »شماره 
يك دنيا« بودن مي دان��د، اما چنين چيزي 
بي معناست! چون نهايتاً پايداري آن است كه 
اهميت دارد. در حقيقت گروه هايي كه دنيا 
را دنياي بازي هاي محدود مي دانند، از سه 
ويژگي اعتماد، همكاري و نوآوري نمي توانند 
بهره ببرند. تنها در بازي نامحدود اين س��ه 
معنادار مي شود؛ وقتي ما از نگاه فوتبالي يا 
جنگي به موضوع��ات اجتماعي و اقتصادي 
دست برداريم. حاال چشم ها را ببنديد و فكر 
كنيد به تمامي هدف هاي��ي كه مي تواند به 

گونه اي ديگر برايمان تعريف شود. 
پ. ن: مثال و مفاهيم استفاده شده در اين 
يادداشت از كتاب »بازي نامحدود« نوشته 

سايمون سينك بهره گرفته شده است. 

فرشاد مهدي پور در توئيتر نوشت: فضاي امريكا دوقطبي شده است و رسانه هاي اين كشور پُر 
هستند از تحليل هاي آشوب ناك در مورد بروز خشونت. گروه هاي مسلح حامي ترامپ كه او 
در چهارسال گذشته ضمن حمايت مانع از برخورد پليسي با آنها شده است. حاال همه دارند از 

هراس اسلحه هايي حرف مي زنند كه ممكن است در تعليق اعالم نتايج آتش كنند.

 اهداف امريكا
 از تحريم هاي جديد و تكراري

 چرا مقايسه خام درآمد ايراني ها
 با ساير كشورها گمراه كننده است

دنياي محدود، بازيگران محدود

فضاي دوقطبي شده امريكا

پيامبر مظلوم اسالم همچنان مظلوم است
   گزارش


