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سرانجام آمریکا با نقض تمام قوانیبن و تعهدات 
جهانی خروج از برجام را اعالم کرد. این اقدام آمریکا 
در حالی صورت گرفته اس��ت که دو طیف رفتاری 
در باب برجام مش��اهده می شود. نخست رفتارهای 
کشورهای اروپایی است. آنها در حالی ادعای تمرکز 
بر حفظ برجام را مطرح می سازدند که همزمان دو 
رویه در رفتارهای آنها مش��اهده می شود. از یک سو 
آنها مقابله با آمریکا را امری سخت و دشوار عنوان 
می کنن��د چنانکه اف��رادی مانند س��ران انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان تاکی��د دارند که اروپ��ا نمی توان 
هزینه های خروج آمری��کا از برجام را بپردازد و در 
همین حال مقابله با رفتارهای آمریکا مشکل است. 
از سوی دیگر این کشورها همزمان با ادعای رایزنی 
برای حفظ برجام ب��ر لزوم توجه ایران به مطالبات 
موش��کی و منطقه ای آنها تاکی��د دارند و حتی در 
گفت و گو با مقام��ات ایرانی صراحتا آن را از عوامل 

حفظ برجام عنوان می کنند.
دوم رفتار رژیم صهیونیستی است که در کنار 
جریان سازی هس��ته ای در بعد منطقه ای ادعاهای 
ضد ایران��ی را مطرح می س��ازد چنانک��ه در کنار 
تجاوزات متعدد به خاک س��وریه، پاس��خ موشکی 
دمشق را به ایران نسبت داده و ادعای اقدام نظامی 
علیه تهران را مطرح می س��ازد. البته آنها همزمان 
با این تحرکات راهکار جلوگیری از این امر را خلع 
س��الح موش��کی و خروج ایران از س��وریه عنوان 
می کنند. جالب توجه آنکه کش��ورهای اروپایی نیز 
که هم��واره در برابر تجاوزگری و اش��غالگری این 
رژیم راه س��کوت درپیش گرفته ان��د به حمایت از 
مواض��ع آن علیه ایران پرداخته و خواس��تار تغییر 

رفتار منطقه ای ایران شده اند. 
حال این س��وال مطرح می شود که چرا چنین 
رویه ای در حال اجراست و چه اهدافی در ورای آن 

پیگیری می شود.؟
ارزیاب��ی رفتاره��ا نش��ان می دهد ک��ه ائتالف 
آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی و البته با مشارکت 
برخ��ی از کش��ورهای عرب��ی برآنند تا ای��ران را در 
مجموعه ای از چالش های داخلی و منطقه ای مشغول 
س��ازند در حالی که همزمان فضا س��ازی مصنوعی 
مبنی ب��ر قرار گرفت��ن ایران در ش��رایط جنگی را 
درپیش گرفته اند. تحرکات ضد ایرانی صهیونیست ها 
و ادعای آمادگ��ی آمریکا برای همه گزینه ها و البته 
اصرار غرب مبنی بر سخت بودن راضی کردن آمریکا 
و حفظ برجان گواهی بر این امر است. طراحان این 
سناریو با القای چنین فضای جنگی برآنند تا ایران را 
در یک معادله دو راهی قرار دهند که براساس آن یا 
باید پذیرنده خلع سالح موشکی خود باشد و یا اینکه 
خروج از سوریه را اعالم کند. ماموریت صهیونیست ها 
برای بحران سازی ضد ایرانی در سوریه تقریبا مشابه 
رفتاری اس��ت که آنها در س��ال 2005 با ترور رفیق 

حریری در لبنان صورت دادند. 
بعد از ترور حری��ری فضایی از درگیری داخلی 
میان نیروهای لبنانی روی داد در حالی که همزمان 
موج��ی از فش��ارهای جهانی مبنی بر ل��زوم خروج 
نیروهای س��وریه از لبنان مطرح شد. در نهایت نیز 
س��وریه برای جلوگیری از درگیر ش��دن از جنگ و 
حف��ظ ثبات لبن��ان نیروهای خود را از این کش��ور 
خارج س��اخت که البته نتیجه چن��د ماه بعد تجاوز 
صهیونیست ها به لبنان و جنگ 33 روزه بوده است. 
اکنون می توان گفت صهیونیست ها با ادعاهای 
واهی مبن��ی بر نقش ایران در تقاب��ل این رژیم و 
س��وریه و برجسته س��ازی تهدید امنیت منطقه به 
دنبال ایجاد چنین فضای ضد ایرانی است تا شاید 
ب��ا این حربه خروج ایران از س��وریه و منطقه رقم 
زده ش��ود. طرحی که مکمل آن رفتار کش��ورهای 
اروپای��ی و آمری��کا مبن��ی بر بیان خواس��ته هایی 
همچون خلع س��الم موش��کی و رفت��ار منطقه ای 
ای��ران با ادعای حفظ برج��ام و البته جلوگیری از 
جنگ��ی منطقه ای اس��ت. در اصل آنچه از س��وی 
ائت��الف آمریکایی، اروپایی، صهیونیس��تی و بعضا 
عربی در حال شکل گیری است ایجاد فضای روانی 
با ادعاهای نظامی اس��ت تا ش��اید با گرفتار سازی 
ایران در یک جنگ روانی و ایجاد تصور خام س��ایه 
جنگ، نه تنه��ا تعهدات برجامی خ��ود را اجرایی 
نس��ازند بلکه با ادعای س��خت بودن راضی کردن 
آمریکا و نیز جلوگیری از جنگ منطقه ای خواستار 

زیاده خواهی های ضد ایرانی باشند. 
حال آنکه شواهد نش��ان می دهد که از یک سو 
حف��ظ برج��ام ن��ه وظیفه ای��ران بلکه مس��ئولیت 
کش��ورهای اروپایی اس��ت که تاکنون نتوانسته اند 
امری��کا را به اجرای تعهدات خود وادار س��ازند و از 
سوی دیگر ادعای گزینه نظامی صهیونیست ها یک 
دروغ بزرگ است چراکه این رژیم حتی توان مقابله 
ب��ا حرکت های مردمی در غزه را در هفته های اخیر 
نداشته است چه رسد به برپا کردن جنگ علیه ایران. 
بر این اس��اس راهکار مقابله با این وضعیت انسجام 
درونی کشور، تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری غرب 
در قبال برجام و ماندن در س��وریه و عراق و تکمیل 
روند مبارزه با تروریس��م به عنوان مولفه شکس��ت 

بازوی بحران ساز صهیونیست ها در منطقه است. 

تحلیلگر روابط بین الملل در گفت وگو با سیاست روز: 

هیچ تضمین عملی
 در برجام منهای آمریکا 

وجود ندارد
گ���و هدی دهقان بذرافشان  بی تعهدی آمریکا در قبال توافقنامه گفت و

پیش  روز  چند  خروج  و  برجام 
توافقنامه  از  کشور  این  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
جدا هزینه های تحمیلی برای هردو طرف مذاکره کننده 
و  زد  تایید  مهر  آمریکا  بودن  اعتماد  غیرقابل  بر  اما 
و  معظم رهبری  مقام  بارها  که  بود  نکته ای  این همان 
دلسوزان نظام بر آن تاکید داشتند اما، گوش برخی ها 
بدهکار نبود! در همین رابطه روح اهلل قادری کنگاوری 
کارشناس مسائل ایران و آمریکا و استاد دانشگاه در 
جمهوری  سیاست  تبیین  به  روز  سیاست  با  گفت وگو 
آمریکا  بدون  توافق هسته ای  قبال  در  ایران  اسالمی 
در  اروپایی  مقامات  با  رایزنی  ادامه  پیرامون  وتحلیل 

قبال تعهدات برجام پرداخته که در ذیل می آید.

رئیس جمه�وری پس از اعالن خروج آمریکا از برجام به 
م�ردم اطمینان داد این رخداد پیامد س�وئی بر زندگی 
آنها نخواهد داشت. به نظر شما تهدیداتی که ترامپ از 
آن س�خن به میان آورده به طور مش�خص چه هدفی یا 

چه عرصه ای را هدف قرار می دهد؟
هدف اصلی دونالد ترامپ از اعمال فش��ارهای اقتصادی و 
سیاس��ی جدید علیه جمهوری اس��المی ای��ران در درجه اول 
منص��رف کردن ایران از غنی س��ازی اورانیوم در داخل کش��ور 
اس��ت. به گفته برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا، هدف به 
صفر رساندن غنی سازی بومی zero enrichment در ایران 
است و از طرف دیگر ترامپ با خروج از برجام به دنبال راضی نگه 
داشتن رژیم سعودی و صهیونیستی و همچنین وادار کردن ایران 
به نشستن پای میز معامله - و نه مذاکره - با ترامپ است. در این 
صورت مساله اصلی رفع نگرانی های موشکی و نفوذ منطقه ای 

ایران از جانب متحدان سعودی و صهیونیستی آمریکا است.
براساس دستور اجرایی که ترامپ صادر کرده و حسب 
قوانین تحریمی، بخش��ی از تحریم ه��ای جدید علیه ایران 
روز 6 اوت )15 مرداد( و بخش اصلی که می تواند به ایران 
فش��ارهای ش��دیدی وارد کند و سیس��تم بانکی و صنعت 
نفت و گاز را هدف قرار دهد روز 4 نوامبر )13 آبان( جنبه 

اجرایی به خود خواهد گرفت.
تحریم هایی که ظ��رف 90 روز آینده یعنی در 6 اوت 
مجددا علیه ایران اعمال خواهند ش��د، عبارتند از: تحریم 
خری��د و دریافت دالر آمریکا؛ تحریم تجارت دالر و س��ایر 
فل��زات گرانبها؛ تحری��م فروش، عرضه یا تج��ارت فلزاتی 
مانن��د آلومینیوم، فوالد، و همچنین گرافیت، زغال س��نگ 
و نرم افزار خاص برای »ادغام فرایندهای صنعتی«؛ تحریم 

خودرو ایرانی.
طبیعتا آن چیزی که می تواند برای ایران مساله س��از 
و مش��کل آفرین ش��ود تحریم های ثانویه در حوزه انرژی، 

کشتیرانی و بانکداری است.
اس�تناد ترامپ به ادعاهای بی اساس نخست وزیر رژیم 
غاصب صهیونیس�تی، اعالن حمایت نتانیاهو از تصمیم 
رئیس جمه�وری آمریکا و تح�رکات نظام�ی این رژیم 
غاصب در س�وریه نش�ان از همپیوندی باالی دو طرف 
برای تقاب�ل با ایران دارد. این تحرکات چه هدفی را در 

خاورمیانه دنبال می کند؟
ه��دف حفظ موازنه ق��درت منطقه ای به س��ود رژیم 
غاصب کودک کش اس��ت که با تح��والت اخیر منطقه ای 
جا به جایی قدرت در حال رخ دادن اس��ت. به این معنا که 
ایران در حال تبدیل ش��دن به یک بازیگر بازی ساز مسلم 
منطقه ای اس��ت که از طریق مرزهای لبنان و س��وریه در 
حال مهار صهیونیس��ت ها است و این مسئله ای نیست که 

رژیم صهیونیستی بتواند با آن کنار بیاید.
برای تاریخ تحوالت حقوق بین الملل تأس��ف بار اس��ت 
که پرزیدنت ترامپ در س��خنرانی خود به جای اس��تناد به 
گزارش های حقوقی و فنی آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
و دبی��رکل س��ازمان ملل متحد که از ژانوی��ه 2016 مکررا 
و مس��تمرا پایبندی ایران به تمام��ی تعهدات بین المللی را 
تأیید نموده اس��ت، برای بهانه خروج از برجام به سخنرانی 
سراسر مضحک و بی پایه و اساس نتانیاهو رجوع می کند که 
این مس��اله در نوع خود تحقیر نهادهای بین المللی مسئول 
در قضیه عدم اش��اعه و حتی بی اعتنای��ی و بی احترامی به 

رایزنی های مقامات عالی رتبه اروپایی با دولت آمریکا است.
مس��لماً ترامپ با این رفتار یاغی گرانه و قانون شکنانه 
خ��ود، امکان هرگونه فرصت همکاری منطقه ای با ایران را 
در فرآیند گذار کنونی سلب نمود که درصورت پایبندی به 
تعهدات برجامی خود می توانس��ت تا حدودی اعتماد نظام 
جمهوری اس��المی ایران را جلب نمای��د. فی الواقع آمریکا 
پس از ماجرای همکاری نظامی ایران در افغانس��تان برای 
س��رنگونی رژیم طالبان و قراردادن ایران در محور شرارت، 
آخرین فرصت جلب اعتماد رهبران ایران را در قالب برجام 
از دس��ت داد و چنین اقدامی نشان داد که حقیقتا روابط 
بین الملل عرصه راس��تی آزمایی گام به گام است نه اعتماد 
مقطع��ی و دائم��ی. دونالد ترامپ هر هدف��ی که از خروج 
برجام داشته باشد، یک چیز مسلم است که فرجام برجام، 

پایان ایده خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای است.

: سرلشکر جعفری در آیین افتتاح مرکز تخصصی دندانپزشکی بیمارستان بقیةاللهّ
سپاه پاسداران مکتبی و مردمی بودن نیروها 

را هدف حرکت خود قرار داده است
فرمانده کل س��پاه گفت: سپاه پاس��داران مکتبی، والیی و مردمی بودن  نیروها را محور و هدف حرکت خود قرار داده است.پاس���داران
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل  سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین افتتاح 
مرکز تخصصی دندانپزشکی بیمارستان بقیةاللهّ که در محل این بیمارستان برگزار شد، ضمن 
تبریک ماه مبارک رمضان، اظهار داش��ت: یاد شهید شکری عزیز را که این بیمارستان به نام 

این شهید بزرگوار نامگذاری شده است، گرامی می  داریم.
وی اف��زود: این بیمارس��تان به ای��ن جهت اهمیت دارد که اولین بیمارس��تان تخصصی 
دندانپزش��کی محس��وب می ش��ود و آنطور که رئیس بیمارس��تان بقیةاللهّ گفتند، چهارمین 

بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در جهان پس از آمریکا انگلیس و کره جنوبی است.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: توجه سپاه به خدمات درمانی به این دلیل است که سپاه 
س��ازمانی انس��ان محور و نه تجهیزات محور است؛ س��ازمان های نظامی دیگر دنیا اگر قدرتی 
دارند محوریت آن به دلیل بهره گیری فناوری نظامی و قدرتش��ان اس��ت، اما سپاه پاسداران 
که نیرویی فرهنگی، سیاس��ی، امنیتی و نظامی است، ایجاب می کند بیش از گذشته نسبت 
به نیروی انسانی توجه داشته و محوریت سازمانی خود را بیش از گذشته در رابطه با نیروی 

انسانی گسترش دهد.
سرلشکر جعفری با اشاره به ویژگی های سپاه گفت: انقالبی بودن، مردمی بودن و خدمت 
به مردم از ویژگی های س��پاه اس��ت؛ لذا سپاه پاس��داران ویژگی هایی از جمله مکتبی بودن، 

والیی بودن و مردمی بودن نیروها را محور و هدف حرکت خود قرار داده است.
وی اف��زود: چالش های��ی که ما در حف��ظ این ویژگی ه��ا داریم؛ الگوگی��ری و تقلید از 
سیستم های رایج در داخل کشور و دنیاست. این موضوع اشتباه است که ما در بحث نظامی 
از کش��ورهای دیگر الگو بگیریم، زیرا س��پاه پیش از اینکه س��ازمانی نظامی باشد، سازمانی 

مردمی است. 
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه ارائه خدمات ما در مراکز پزش��کی وابس��ته به سپاه باید 
نمونه و درجه یک باش��د، گفت: اولویت ما در سپاه، نباید منافع اقتصادی و درآمدزایی باشد 
و نباید الگوی ما س��ازمان ها و ش��رکت های خصوصی باش��ند که نگاه آنها تنها کسب منافع 

مالی بیشتر است. 
وی افزود: هنر ما این اس��ت که س��عی داریم خدماتمان به م��ردم ارزان و تا حد ممکن 
، تربیت  باکیفیت باشد. همچنین وظیفه و هدف دیگر مرکز آموزشی ما در بیمارستان بقیةاللهّ

کادر ارزشی و متخصص است.
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: این بیمارستان با 
توجه به فرم و ویژگی ای که دارد، ان شاء اللهّ تنها به کادر سپاه اختصاص نداشته باشد و سایر 

مردم نیز بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
این مرکز در 7 طبقه و مجهز به 700 یونیت دندانپزش��کی اس��ت. همه بخش ها دارای 

رادیولوژی مجزا هستند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد؛
ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی 

در مناطق محروم کشور
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام از ایجاد 450 هزار فرصت ش��غلی در  می مناطق محروم کشور خبر داد.ح�����ا
محمد مخبر در مراسم بهره برداری از نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی 
در منطقه افزود: فعالیتهای س��تاد اجرایی فرمان امام در چارچوب محرومیت زدایی، اقتصاد 

مقاومتی و اشتغال زایی است.
وی ادام��ه داد: 6 مکانی��زم برای اش��تغال زایی پیش بینی کرده این و در همین راس��تا 

تاکنون 450 هزار فرصت شغلی عمدتا در مناطق محروم کشور ایجاد کرده ایم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، تاکید کرد: اقدامات این ستاد، سند توانایی و اتکای به 
جوانان اس��ت و از س��وی دیگر نشان دهنده خدمات ستاد به مردم است. وی با اشاره به برخی 
اختالفات در کشور، گفت: بگومگوهایی که در فضای مجازی رخ می دهد برخی را نگران می کند 

و جو را خراب می کند اما کشور به لحاظ مولفه های حکومت در بهترین شرایط قرار دارد.
مخبر اضافه کرد: کشور از نعمت های خدادادی زیادی برخوردار است و هر کدام می تواند 
مشکل اصلی کشور یعنی اشتغال را حل کند. 2700 کیلومتر مرز آبی و معادن زیادی داریم، 
همچنین 95 درصد تولید زعفران دنیا و متنوع ترین محصوالت صنایع دس��تی دنیا را داریم 

اما استفاده خوبی نداریم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، گفت: با این پتانسیل نباید شرایط به گونه ای باشد که 

برای ایجاد 5 میلیون شغل در مردم ایجاد اضطراب کنیم زیرا این اجحاف به مردم است.
مخبر ادامه داد: در تمام کشورهایی که رشد شتابان داشتند دو محور مشترک وجود دارد که 
یکی موضوع توجه به شرکت های کوچک و متوسط و دیگری تمرکز روی شرکت های دانش بنیان 
است. وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام از هیچ رانتی استفاده نمی کند، گفت: در هیچ مزایده 

و مناقصه ای رانت نداشتیم و هیچ حضوری در واگذاری های اصل 44 به جز یک مورد نداشتیم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( تاکید کرد: رویکرد ما در ش��رکتداری غیرماندگار 
بودن اس��ت به طوری که از 104 ش��رکت در س��ال های گذشته در س��ال 96 به 60 شرکت 
رس��یدیم و مصمم هس��تیم این تعداد را در سال 97 به 50 ش��رکت برسانیم. تاکنون 2۸1 

شرکت را به مردم واگذار کردیم.
مخبر ادامه داد: هیچ فعالیتی نداش��تیم که بهتر از بخش خصوصی مالیات آن را نداش��ته 
باشیم و سازمان مالیاتی این موضوع را تایید می کند. حتی در مواردی چون ساخت مدرسه و 
بیمارستان می توانستیم به صورت قانونی مالیات ندهیم اما همین کار را هم نکردیم. وی گفت: 
ب��ه هیچ وجه با بخش خصوصی رقابت نمی کنیم و رقیب دولت هم نیس��تیم. هر فعالیتی که 
داریم اگر بخش خصوصی بخواهد آماده واگذاری آن هستیم و بهترین رابطه را با دولت داریم.
رئی��س س��تاد اجرایی فرم��ان ام��ام )ره( گف��ت: در چارچوب های تنظیم ش��ده حتما 
فعالیت های ما باید در محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی باشد. شش مکانیزم 
را برای اشتغال زایی در نظر گرفته ایم و بیش از 450 هزار فرصت شغلی را عمدتا در مناطق 

محروم ایجاد کرده ایم.

لیلی ۸ ماه بیشتر نداشت  ن���گاره شماره دل  به  نفس هایش  که 
افت��اد و ت��الش مادر ب��رای نجات��ش به جایی 
نرس��ید چرا ک��ه ریه ه��ای کودکان��ه اش تاب 
گازهای اشکاوری را نداشت که مدعیان حقوق 

بشر ارتش کودک را به آن مسلح کرده اند. 
شاید روزی که چشم به جهان گشود مادرش 
او را در آغ��وش گرفت و با تمام وجود برای آرام 
خوابیدن��ش جمالت��ی را ب��ر زبان آورد. ش��اید 

جمالتی شبیه همین الالیی های خودمانی: 
الالالال گل جانم بخواب ای کودک نازم... 
ای��ن جمالت در حال��ی از وجود آرام مادر 
بر پیکر نحیف لیلی می نشس��ت و خواب را به 
چش��مانش هدیه می داد که نه او و نه مادرش 

و ن��ه هی��چ ک��دام از نزدیکانش��ان تصور هم 
نمی کردن��د عمر این زیب��ای خفته چند ماهی 
بیشتر نیس��ت. کسی باور نمی کرد که این گل 
نوش��کفته با آن وجود و پاک مطهرش که عطر 
معصومیتش محله ای را فرا گرفته عمری بیش 

از عمر گل ندارد. 
روزه��ا و ش��ب ها گذش��ت و ه��ر روز بر 
ش��یرین زبانی ها و لبخندهای دلربایش افزوده 
می شد.  او در آرزوی بزرگ شدن بود و رسیدن 
به رویاهای  کودکانه اش و مادر در اندیش��ه قد 
کش��یدن و رس��یدن روی که از زبان ش��یرین 
دخترش بش��وند واژه زیای مادر را. دلبری ها و 
دلربایی ه��ای لیلی زینت بخش خانه ای بود که 
ش��اید در آن نان نبود، برق نبود، آب نبود، هر 

آنچ��ه بود درد و رنج س��الها محاص��ره بود، اما 
وجود پاک لیلی همچون زاللی آب، نوری ورای 
تمام روش��نایی های دنیوی بر جای جای خانه 
تابانده بود و امید را فردایی بهتر را به س��اکنان 

خانه هدیه می کرد. 
اما گویا آنانی که 70 س��ال اس��ت آزادی و 
زندگی را از سرزمین فلسطین ربوده اند و آنانی 
که ادعای حقوق بش��ر غربی را س��ر می دهند و 
در کاخ ه��ای خ��ود در فرنگ نشس��ته و مدعی 
نجات بش��ریت هستند، چشم دیدن شادی ها و 
لبخنده��ای لیلی را نیز نداش��ته  و برای گرفتن 
لبخندهای ش��یرینش لحظه شماری می کردند 
اما لیلی هر چند که ۸ ماه بیش��تر نداشت اما از 
بدو تولد زیر بار گلوله های شبانه روزی غاصبان 

س��رزمینش، در کالم به کالم مردمان وطنش، 
آموخته بود که اشکاهیش را، دردها و رنج هایش 
با همه کودکی اش هرگز پیش روی چشم دشمن 
عیان نسازد. آموخته بود که با اشکهایش لبخند 
ب��ر لب دش��منان می نش��اند و ناله هایش  آرام 
بخش اشغالگران سرزمین مادری اش خواهد بود. 
۸ ماه بیشتر نداش��ت اما خوب به عهد خود در 
بدو تولد با مام میهنش وفا کرد آن لحظه ای که 
گاز اشکاور جگرش را می سوزاند و نفس هایش را 
به شماره انداخته بود آرام در آغوش مادر جای 
گرفت در حالی که لبخند بر لب داشت. شاید در 
آن لحظه  زیر لب با همه کودکی اش شهادت را 
لبیک می گفت و با مادرش می گفت: برای لیلی 

دیگر الالیی نخوان.

حذف از جلسه خبری سخنگوی دولتی که طرفدار آزادی  بیان است!

نوبخت: ذهن دیپلمات ها را مشغول نکنید
بدون توضیح: این هفته هم صدای سیاست روز در جلسات سخنگویی بریده شد

برای »لیلی« 
الالیی نخوان 

نوزاد 8 ماهه 
قربانی سفارت خون

همراه با آنهایی که با خالقیت
باری از دوش جامعه بر می دارند؛

درآمد ۱۵ میلیون تومانی 
با پرورش شترمرغ

صفحه 4


