
   محمد سليماني:
اين پيام آقاي موس��وي اندك��ي آلوده به 
جوگرفتگي اس��ت! »مجلس مؤسس��ان و 
قانون مصوب م��ردم از ه��ر قوميتي با هر 
گرايش سياسي و عقيدتي«.»با هر گرايش 
سياسي و عقيدتي« يعني چه؟ يعني عناصر 
فاس��د رجوي يا كومله  كه رس��ماً عوامل 
نهادهاي امنيتي بيگانه هستند حق حضور 

در اركان تصميم گيري كشور را دارند؟
   فواد شمس:

بيانيه ميرحسين موسوي و پيشنهاد قانون 
اساسي جديد بدون در نظر گرفتن اقتصاد 
سياس��ي و بدون داش��تن تحليل طبقاتي 
اس��ت. از آن مهم تر تح��والت ژئوپلتيكي 
عميق پيش روي جهان را اصالً درك نكردند. 

براي همين اصاًل تحليل درستي از وضعيت 
ن��دارد و صرفاً يك همبس��تگي و تعارف با 

طبقه متوسط و خرده بورژوازي بود. 
   عبداهلل گنجي:

ميرحس��ين به هر گون��ه گمانه زني درباره 
احس��اس تعلق خود به جمهوري اسالمي 
پايان داد و رسماً سازوكارهاي تغيير نظام 
برآمده از انديش��ه سياس��ي امام را اعالم و 
تكليف خود را روشن كرد. اصالح طلبان اگر 
نتوانند مواجهه شفافي داشته باشند مانند 
گذشته هزينه هاي او را متقبل خواهند شد. 

شرايط برايشان اره اي است. 
   عبدالرضا هادي زاده:

ميرحسين بيانيه داده گفته بايد همه پرسي 
برگزار كنيم. آخرش هم ب��ه ايده خودش 

اي��راد گرفته و نوش��ته: »اين پيش��نهاد با 
ابهاماتي همراه است. كمترينش آنكه چه 
كس��ي قرار اس��ت آن را بپذيرد يا به اجرا 
بگذارد!« يعن��ي ميدونه همه پرس��ي هم 
برگزار بشه يه عده مثل خودش هستن كه 

نتيجه انتخابات رو هم نمي پذيرند. 
   كمال لطفي:

امروز ميرحسين موس��وي جا پاي صدام 
حس��ين در س��ال ۵۹، منتظري در سال 
۶۵، منافقين و نهضت آزادي و فسيل هاي 
سلطنت طلب و كرور كرور مقامات امريكايي 
و اسرائيلي و... در ۴۴ سال گذشته گذاشت 
كه پيش بيني تمام شدن جمهوري اسالمي 
را كردند! بدانيد تالش تان را كرديد اما آنچه 

قطعي است وعده ولي خداست. 

   كاربري با نام »مصطفي«:
ميرحسين دهه ۶۰، ميرحسين سال ۱۴۰۱ 
را س��ركوب مي كرد! اين درحالي  است كه 
ميرحس��ين ۱۴۰۱ از ميرحسين دهه ۶۰ 
اعالم برائت هم نمي كند! اين مختصات يك 
شخص قدرت طلب اس��ت، نه شخصي كه 

دچار تحول فكري شده. 
   رضا حاتمي وفا:

ميرحس��ين موس��وي ديد نميتونه رهبر 
مخالفا باش��ه، گفت ولش كن، بذار مخالفا 
رهبر من باشن. بزرگوار از دوران طاليي امام 

رسيده به براندازي جمهوري اسالمي. 
   مرتضي درخشان:

ميرحسين مثل آپ هايي شده كه سازنده ش 
رفته و خيلي وقته آپديتش نيومده. 

   محمدحسين پيريائي:
مفاد بيانيه ميرحسين موسوي نشان داد: ۱. 
به رغم بي توجهي نوبراندازان به ميرحسين، 
نامه ه��اي وي با هدف جلوگي��ري از حذف 
كاملش منتشر مي ش��ود؛ ۲. دشمنان پس 
از يأس از براندازي پهل��وي طلبان، رجوي 
طلبان و تجزيه طلبان در پي تست راه هاي 
جديدند؛ ۳. در جمهوري اسالمي آزادي بيان 

در باالترين سطح وجود دارد. 
   سبحان بركتي:

حال اصالح طلبان ديدني است! ميرحسين 
كه سال۸۸ ادعا كرده بود تقلب شده است 
و هيچ وقت نتوانست ادعايش را ثابت كند! 
و دروغش نتيجه اي جز مرگ بس��ياري از 
جوانان، ناآرامي كش��ور و تحريم نداشت، 
ام��روز در بياني��ه اش رس��ماً از جمهوري 
اس��المي ايران عبور كرده و خواهان تغيير 

قانون اساسي كشور است. 
   اميررضا غالمي:

بيانيه  ميرحسين موسوي تكرار متوهمانه عبور 
از قانون اساسي در ۱۳ س��ال پيش بود. تغيير 
قانون اساسي كه با امضاي خونين شهدا و با رأي 
ملت تأييد شد؛ توهمي ا ست كه غرب، غربگرايان 

و ميرحسين آن را به گور خواهند برد. 

بيانيه ميرحسين براي گذر از خط امام)ره(
 كاربران شبكه هاي اجتماعي در پي بيانيه ميرحسين موسوي 

از اصالح طلبان خواستند مرز خود را شفاف سازند

ميرحسين موسوي، از س�ران فتنه كه اكنون در حصر خانگي است، در پي اغتشاشات 
و ناآرامي ها و اعتراضات اخير طي بيانيه اي از لزوم برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون 
اساسي و تشكيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد گفته است. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي اين بيانيه را اعالم شفاف و آشكار ضديت ميرحسين موسوي با امام 

خميني)ره( و گذر از جمهوري اسالمي تعبير كرده  و از اصالح طلبان حامي او خواستند 
كه حاال خط خود را از ميرحسين كه مواضعش را شفاف بيان كرده، روشن نمايند. برخي 
از كاربران نيز اين بيانيه را ناشي از دور بودن ميرحسين از جامعه ايراني و عدم فهم ايران 
و مسائل پيش رو دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

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.

    تصویر منتخب

       كهرباي معروف به مورچه در حال عبادت، با قدمتي بيش از ۲۳ ميليون سال 
| كهربا يعني صمغ درخت كه فسيل و تبديل به سنگ شده | از صفحه توئيتري »گالم«

اسرار طول دادن قنوت
آيت اهلل فاطمي نيا)ره(:

مرحوم آيت اهلل شيخ محمدحسين بهاري )رضوان اهلل تعالي عليه( 
كه از شاگردان حاج شيخ مالحسين قلي همداني و از شاگردان ميرزا 
جواد آقاي ملكي تبريزي بود، گفت كه نماز صبح ميرزا جواد آقاي 
تبريزي خيلي طول مي كش��يد، به خاطر قنوت طوالني، می گفت 
قنوتش آنقدر طول مي كشيد كه باالخره سالم نماز را كه مي گفت 
۱۰دقيقه بعد از آن آفتاب مي زد، از ابتداي اذان صبح نماز ش��روع 

مي شد تا۱۰ دقيقه به طلوع آفتاب طول مي كشيد. 
ميرزا جواد آقا غير از تخصص در علوم اخالق و معارف خب يك مجتهد 
بود، درس خارج داشته، شاگرد داشته، فقه و اصول مي گفته است. 
من بارها در گذشته عرض كردم تمام اين بزرگان ما مجتهد بودند ثم 
اخالقي و عارف بودند و ظاهراً اينكه ايشون نماز صبح را طول مي داده 
به خاطره آن روايتي بوده است كه مي فرمايد ميزان كثرت ثواب نماز 
طول قنوت است، هرچه قنوت طويل تر باشد ثواب نماز بيشتر است. 

دستورالعمل خيلي خوبي است، سجده طوالني هم خيلي ثواب دارد، 
اما بعضي ها ناراحتي چشم ]يا عذر ديگري[ دارند و نمي توانند سجده 
طوالني بجا بياورند، اين براي اينها خيلي خوب است. اگر مي تواني 
قنوت نمازت را طول بده، اشكال ندارد، يك اللهم كن لوليك توش 
بخوان، ال اله اال اهلل الحليم الكريم توش بخوان، دعاهايي كه بلدي 
بخوان، در نمازهاي مستحبي حتي فارسي هم مي تواني دعا كني، 
فقها فرمودند عيب ندارد، نماز مستحبي بخوان و حاجت هايت را 

فارسي بگو نمازت باطل نمي شود. 
منبع: كانال تلگرامي »در محضر استاد فاطمي نيا«

   آیينه نفس

 واقعياتي از قيام مردم به نقل از نامه امام خميني)ره( 
به حجت االسالم سيد حميد روحاني

كاربري با نام »هيچ« نوشت: امريكا ۵/۴ ميليون دالر از تاجر روسي رو به اتهام تالش براي 
دور زدن تحريم ها مصادره و به اوكراين داد. اواخر س��ال قبل، س��نا و مجلس نمايندگان 
همزمان با تصوي��ب بودجه س��ال ۲۰۲۳، اصالحيه اي رو ش��امل مص��ادره دارايي هاي 

»اليگارش هاي روسي« براي كمك هاي بشردوستانه و نظامي به اوكراين تصويب كرد. 

اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: تنش سياسي در روابط تهران و باكو نشان داد موضع 
ايران در حمايت از تالش هاي روسيه براي جلوگيري از گسترش ناتو به شرق تا چه اندازه 
منطبق با منافع ملي ايران است. اگر جمهوري آذربايجان به عضويت ناتو در آيد، باكو در 

ضديت با ايران، ديگر هيچ محدوديتي براي خود قائل نخواهد شد. 

كانال تلگرامي »كلبه انديش��ه و فرهنگ« 
نوش��ت: امام خميني)ره( ح��دود پنج ماه 
قبل از رحلت ش��ان در نام��ه اي تاريخي به 
سيدحميد روحاني مأموريت تدوين تاريخ 

انقالب را به ايشان دادند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب حجت االس��الم آقاي آس��يد حميد 
روحاني )زيارتي(- دامت افاضاته 

با تشكر از زحمات جنابعالي در به ثمر رسيدن 
انقالب اس��المي و تالش قابل تقديرتان در 
تدوين تاريخ انقالب اسالمي، اميدوارم بتوانيد 
با دقت، تاري��خ حماس��ه آفرين و پر حادثه 
انقالب اسالمي بي نظير مردم قهرمان ايران را 

بدان گونه كه هست ثبت نماييد. 
ش��ما به عنوان يك مورخ بايد توجه داشته 
باشيد كه عهده دار چه كار عظيمي شده ايد. 
اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايلند يا 
بدان گونه كه دستور گرفته اند مي نويسند، نه 
آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول مي دانند 
كه كتاب شان بنااست به چه نتيجه اي برسد 

و در آخر به همان نتيجه هم مي رسند. 
از ش��ما مي خواهم هر چه مي توانيد سعي 
و ت��الش نمايي��د تا ه��دف قيام م��ردم را 
مشخص نماييد، چراكه هميشه مورخين 
اه��داف انقالب ه��ا را در مس��لخ اغ��راض 
خود يا اربابان ش��ان ذبح مي كنن��د. امروز 

همچون هميش��ه تاريخ انقالب ها، عده اي 
به نوش��تن تاريخ پر افتخار انقالب اسالمي 
ايران مشغولند كه سر در آخور غرب و شرق 
دارند. تاريخ جهان پر اس��ت از تحس��ين و 
دشنام عده اي خاص، له يا عليه عده اي ديگر 

يا واقعه اي در خور بحث. 
اگر شما مي توانستيد تاريخ را مستند به صدا 
و فيلم حاوي مطالب گوناگون انقالب از زبان 
توده هاي مردم رنج ديده كنيد، كاري خوب 

و شايسته در تاريخ ايران نموده ايد. 
بايد پايه هاي تاريخ انقالب اسالمي ما چون 
خود انقالب ب��ر دوش پابرهنگان مغضوب 

قدرت ها و ابرقدرت ها باشد. 
۱( شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه 
ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايي قيام كردند 
و فكر اس��الم ناب محمدي را جايگزين تفكر 
اسالم سلطنتي، اسالم سرمايه داري، اسالم 
التقاط و در يك كلمه اسالم امريكايي كردند. 
۲( ش��ما بايد نش��ان دهيد ك��ه در جمود 
حوزه هاي علميه آن زم��ان كه هر حركتي 
را متهم به حركت ماركسيستي يا حركت 
انگليس��ي مي كردند، تني چند از عالمان 
دين باور دس��ت در دس��ت مردم كوچه و 
بازار، مردم فقير و زجر كش��يده گذاشتند 

و خود را به آتش و خون زدند و از آن پيروز 
بيرون آمدند. 

۳( ش��ما بايد به روشني ترس��يم كنيد كه 
در سال ۴۱، سال ش��روع انقالب اسالمي و 
مبارزه روحانيت اصيل در مرگ آباد تحجر 
و تقدس مآبي چه ظلم ها بر عده اي روحاني 
پاك باخته رفت، چه ناله ه��اي دردمندانه 
كردند، چه خون دل ه��ا خوردند، متهم به 
جاسوس��ي و بي ديني ش��دند ولي با توكل 
بر خداي ب��زرگ كمر همت را بس��تند و از 
تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان 
بال زدند و در جن��گ نابرابر ايم��ان و كفر، 
علم و خرافه، روش��نفكري و تحجرگرايي، 
سرافراز- ولي غرقه به خون ياران و رفيقان 

خويش- پيروز شدند. 
حرف بسيار است و من حال نوشتن بيش از 
اين را ندارم. خداوند به شما كه مورد عالقه 
من هستيد و خود از ستم كشيده هاي اين 
انقالبيد، توفيق بندگي دهد تا بتوانيد با در 
نظر گرفتن او- ج��ل و ع��ال- واقعيت ها را 
براي نسل آينده ثبت كنيد. من به شما دعا 
مي كنم و از واحد فرهنگي بنياد شهيد تشكر 
مي كنم كه به شما كمك مي كند تا ان شاء اهلل 
بتوانيد كارتان را به پايان برسانيد. و السالم. 

۲۵دي۶۷
روح اهلل  الموسوي  الخميني 

مصادره اموال تاجر روسي براي اوكراين! آنچه تنش سياسي تهران - باكو نشان داد

هشدار صريح شهيد مطهري 6 ماه قبل از پيروزي انقالب
كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در 
ايتا به اس��تناد كتاب »بررسي اجمالي 
نهضت هاي اسالمي در صدساله اخير« 
هشدارهايي از استاد شهيد را در خصوص 
آينده انقالب به اشتراك گذاشت. شهيد 
فرموده اند: انقالب »فرزندخور« نيست؛ 
غفلت از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است 
كه فاجعه به بار م��ي آورد. رخنه و نفوذ 
افراد فرصت طلب در درون يك نهضت از آفت هاي بزرگ هر نهضت است. وظيفه بزرگ رهبران اصلي 
اين است كه راه نفوذ و رخنه اينگونه افراد را سد نمايند.  هر نهضت مادام كه مراحل دشوار اوليه را طي 
مي كند سنگيني اش بر دوش افراد مؤمن، مخلص و فداكار است، اما همين كه به بار نشست يا الاقل 
نشانه هاي بار دادن آشكار گشت و ش��كوفه هاي درخت هويدا شد، سر و كله افراد فرصت طلب پيدا 
مي شود. روز به روز كه از دشواري ها كاسته مي شود و موعد چيدن ثمر نزديك تر مي گردد، فرصت طلبان 
محكم تر و پرشورتر پاي َعلَم نهضت سينه مي زنند تا آنجا كه تدريجاً انقالبيون مؤمن و فداكاران اوليه 
را از ميدان به در مي كنند.  اين جريان تا آنجا كليت پيدا كرده كه مي گويند: »انقالب فرزندخور است.« 
گويي خاصيت انقالب اين است كه همين كه به نتيجه رسيد فرزندان خود را يك يك نابود سازد، ولي 

انقالب فرزندخور نيست، غفلت از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است كه فاجعه به بار مي آورد. 

خطري كه هست!
محمدجعفر محمدزاده در كانال تلگرامي 
خود نوشت: در صفحه ۲ شماره ۱۴۷ 
روزنامه پيام به تاريخ ۴ مرداد ۱۳۰۲ كه 
تنها شماره در دس��ترس آن است در 
مقاله اي در انتق��اد از اوضاع مملكت و 
حكومت وقت با عنوان »بحرين كو؟« به 
مس��ائل بحرين و بي توجه��ي دولت 
مركزي به اين جزيره  ايراني پرداخته و 

از اقدامات كنسولگري انگليس در آن منطقه اظهار نگراني كرده است. 
شايد بعضي گمان كنند كه فرايند جدايي بحرين از ايران يك شبه در آغاز دهه ۵۰ و پس از برگزاري 
يك همه پرسي )رفراندوم( غيرقانوني و فرمايشي صورت گرفت. حقيقت آن است كه از دهه ها قبل 
بي توجهي به مؤلفه هاي هويت ملي به ويژه زبان فارسي و كم توجهي يا بي توجهي به ساكنان جزيره 
محرومي مانند بحرين ارتباط و عالقه  مردم ساكن اين جزيره را به ايراني بودن كمرنگ كرده بود. 
از تجربه تلخ جدايي پاره هاي تن ميهن بايد درس گرفت. تجزيه  ايران دست كم از ۴۰۰ سال 
پيش در دستور كار استعمارگران است. آنها ايران بزرگ و قوي نمي خواهند بلكه ايرانستان و 
ضعيف مي خواهند و هنوز هم در پي برنامه هاي خود هس��تند، اين خطر برطرف نشده است. 
تضعيف زبان ملي، كم توجهي به آموزش آن، دخالت بيگانه و بي توجهي حكومت هاي مركزي 
به نقاط مرزي به ويژه مناطق محروم و دورافتاده از عواملي است كه مقدمات تجزيه را فراهم 

مي كند؛ خطري كه هميشه بايد آن را جدي گرفت. 
پ. ن: روزنامه پيام به صاحب  امتيازي و مديريت سيدحسن شكوهي يزدي در سال هاي ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ 
خورشيدي در تهران منتشر شده است. سيدحسن شكوهي )۱۳۳۳-۱۲۷۱خ( مشهور به اميرالشعراي 
يزدي، شاعر و روزنامه نگار متولد يزد است كه پيش از مهاجرت به تهران نشريه اي به نام باران بهار را در 
زادگاهش منتشر كرده بود. او در تهران عضو انجمن ادبي ايران به  سرپرستي مرحوم وحيد دستگردي 

شد و در سال ۱۳۰۰خ به استخدام وزارت دارايي درآمد و سرانجام در زادگاهش درگذشت.

طرح جديد بانك مركزي به هدف خود مي رسد؟
مجيد شاكري در رشته توئيتي نوشت: 
طرح جديد بانك مركزى درباره اسكناس 
نتاي��ج سياس��تي واقعاً خوبی داش��ته. 
اس��كناس تهران كه قبل از اين طرح با 
مداخله روزانه ميليون ه��ا دالر از منابع 
توافقي و بان��ك، رش��دهاي روزانه باال 
داشت، اكنون با علم به مداخله نزديك به 
صفر بان��ك مرك��زى در ي��ك كريدور 
مشخص ايستاده. هدف طرح )كه احياى نگاه ۱۷ مهر ۹۷ بود( كاهش نوسان حول روند بلندمدت بود و 
به رغم اخبار بد سياست خارجی و فشار امريكا در عراق، واقعاً به اين هدف دست يافته. اين در حالي است 
كه اگر تجميع منابع اسكناس حاصل از صادرات زير كليد بانك مركزى را در نظر بگيريم عماًل شايد 
خالص مداخله منفي بوده! يك اتفاق عجيب )كه شايد در طراحي اوليه هم نبوده باشد( اين است كه با 
وجود كسرى واضح عرضه كل در بازار اسكناس قيمت رشد نمي كند و كامالً چسبيده به معادل درهم 
ايستاده. در واقع بازار نمی داند اگر قيمت را به طرز معناداري خارج از كريدور تكرارى هفته اخير ببرد 
ميانه سفارش هاي صرافان در حراج هلندي چه خواهد بود. بازار مي داند اگر اين ميانه پايين تر از »قيمت 
بازار منهاي هزينه گمنامي« باشد، بانك مركزى كاماًل توان تأمين سمت عرضه براي طوالني مدت را 
دارد )با توجه به انحصار خريد ارز صادراتي( بنابراين به رغم ضعف سمت عرضه، نوسان قيمت كم است.

مثالي ساده براي فهم اصل كيهاني اينشتين
كانال تلگرامي »اينشتين چي ميگه؟« 
نوش��ت: فنجان چايي خود را در نظر 
بگيريد. در مقياس ميكروسكوپي، چاي 
ش��امل مولكول ه��اي آب در جايي از 
فنج��ان، مق��داري فض��اي خال��ي و 
مولكول هاي تانِن و پل��ي فِنول )مواد 
ش��يميايي موجود در چاي( در جاي 
ديگري از فنجان است. در حقيقت در 
مقياس ميكروسكوپي، فنجان چاي كامالً غيريكنواخت است، اما در مقياس ماكروسكوپي، تمام آنچه 
كه چشم غيرمسلح انسان از يك  فنجان چاي مي بيند، شكل يكنواخت و همسان چاي در فنجان 
است كه در جاهاي مختلف فنجان فرقي با هم ندارند. انيشتين اعتقاد داشت كه جهان همانند فنجان 
چاي است. تنوع و غيريكنواختي اي كه ما مشاهده مي كنيم، يعني وجود خورشيد، ماه، مريخ، زمين، 
فضاهاي خالي و ساير سياره ها و منظومه ها و كهكشان هاي ديگر در جاهاي مختلف، در مقياس 
كوچك است كه غيريكنواخت هس��تند، اما در مقياس بزرگ يعني مقياس كيهاني، اين تنوع و 
غيريكنواختي مي تواند ناديده گرفته ش��ود درس��ت همانند فنجان چاي كه در مقياس بزرگ، 
 Cosmological Principle يكنواخت و يكسان به نظر مي رسد. مسئله باال بيانگر اصل كيهاني يا

است كه بيان مي كند: »جهان در مقياس بزرگ، يكنواخت و يكسان است.«
منبع: برگرفته از كتاب واقعيت پنهان اثر برايان گرين

 توصيف درخشان دكتر شريعتي 
از درد علي)ع(

سعيد آجرلو توئيت كرد: توصيف درخشان شريعتي؛ درد علي)ع( خيلي 
بزرگ تر است و آن درد خيلي بايد درد نيرومندي باشد كه اين روح را 
اين اندازه بي تاب بكند. مس��لماً اين همان درد انساني است كه خود را 
در اين عالم زنداني مي بيند. انساني است كه خود را بيشتر از اين عالم 

مي بيند و احساس خفقان در اين عالم مي كند.

پيشنهاد مطالعاتي  به اپوزيسيون
حسن انصاري در كانال تلگرامي خود نوشت: پيشنهاد من به اپوزيسيون 
وابس��ته تحريم/ تجزيه طلب ناكام: اگر از شوهاي تبليغاتي خود كمي 
فارغ شديد پيشنهاد مي كنم تاريخ جامع ايران را حتماً از آغاز تا انجام 
بخوانيد، البته اگر س��واد خواندن اين جور كتاب ها را داريد كمي بايد 
حوصله كنيد. ۲۰ جلد پر برگ اس��ت و بايد حس��ابي وقت بگذاريد تا 
مطالبش را متوجه شويد. كمكتان مي كند كمي با احتياط درباره اين 

سرزمين چند هزار ساله و تاريخ و فرهنگ و سياستش حرف بزنيد. 

عمليات هاي نمادين نتانياهو  قابل درك است
مهدي محمدي در توئيتي نوش��ت: در حالي كه غني سازي ۶۰ درصد 
در فردو در آستانه صنعتي شدن است، مقاومت درون اسرائيل به سمت 
يكپارچگي عملياتي مجدد مي رود و آشوب ها در ايران شكست خورده و 
شبكه هاي اسرائيلي زير ضرب رفته، اصرار نتانياهو به انجام عمليات هاي 

كاماًل نمادين عليه سقف سوله ها در ايران كاماًل قابل درك است!

 تخفيف در مجازات امريکايی ها
  به شرط اهدای اعضاي بدن

ش��يوا تقي نژاد در توئيتي نوشت: سياس��تمدارهاي امريكايي قانوني 
پيشنهاد دادن كه طبق اون زنداني ها ميتونن با اهداي اعضاي بدن يا 

مغز استخوانشون، چند ماه تخفيف در مجازتشون دريافت كنند!
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