
 

 

 سیاست خارجه حافظتحلیلی بر 

رد دل ما را(1
 
ن ترک ظیرازی بدصت ا

 
 اگر ا

 بي خال ًودویض بخطم صمرقود و بخارا را

 پدرم روطي رطٍان بي دو گودم بفروخت(2

 هاخلف باظم اگر من بي جٍی هفروظم

 کلی خافؼ بي تفادل در مفاملي ًیچ بي غٍر

من در ظفر دوم بیان میکود، اـتقادی هداظتي و 

د، مفاملي کردیقیمتی کي با پیطیویاهم کمتر از 

فقع بخاغر اجبات خع مطی  کار میفروظم و این

 خافؼ اصت.

 چٌل  صال رهج و غصي کطیدیم و ـاقبت(3

 تدبیر ما بي دصت ظراب دوصالي بٍد

 در این ظفر موؾٍر از ظراب دوصالي ًمان

مذاکرات میباظد و امید دارد کي ًمي مطکالت با 

 مذاکرات خل ظٍد.

 راصتاین صرکطی کي کوگرى کاخ وصل (4

صتاهي او خاک در ظٍد
 
ا بر ا  صًر

 ایوجا مراد از کاخ وصل ًمان کاخ صفید میباظد و

هٌا تقاطای صرکطی از تاصیشات 
 
میفرماید ًرچود ا

هٌا ًشتیم.
 
 را دارهد، لیکن ما مػیؿ ا

● ● ● 

 

 موضوعی حدیث

برش یاری  وقت بي کي کشی  باظد، خٍاب در ًر
 .ظد خٍاًد بیدار خٍاب از دظموض لگد با

 )ع( ـلی امیرالمٍموین

● ● ● 

 

 ستون الگودونی

وری کویم ظٌدا از میان خٍد ما بٍدهد هي از فرظتي ًا!
 
 گاى اختیاج اصت یادا

هٌا ًم خػا میکردهد، اما غیرت هجاتطان داد ...
 
 ا

 شاهرخ حُر انقالبشهید 

 

 

 

  

 

ا از یکی صبح  مدض بي. رفتیم کارون پل کابارى بي ًم با روًز
 زیر، بي صر کي افتاد جدیدی گارصٍن بي ظاًرخ  هگاى ورود،
 این: گػفت تفجب با. بٍد گرفتي قرار فروش قشمت پطت

 !بٍدمض؟ هدیدى ایوجا خاال تا کیي،
 بدون بٍد ظدى مجبٍر  اما. بٍد خیائی با بشیار زن  ؽاًر در

 .ظٍد مطغٍل کار این بي خجاب
 هدیدى خاال تا ًمطیرى،: گػفت و رفت میز جلٍی ظاًرخ 

 !ایوجا؟ اومدی تازى بٍدمت،
ًشتي خیلی زن،

 
 .اومدم امروز از من بلي،: گػفت ا

 ایوجٍر  بي ات قیافي اصالا  تٍ: پرصید تفجب با دوبارى ظاًرخ 
ا  چیکارى قبالا  چیي؟ اصمت خٍرى، همی جاًا ایوجٍر  و کاًر

  بٍدی؟

 

 فتوایی باالتر از تعهدات سیاسی

ایػػی کي بر اهقالب را در مٍرد بمب  روًز مریکاییٌا هؾر ًر
 
ا

ن را پایاهی بر مطاجرات ایران و 
 
ًشتي ای میخٍاصتود و ا

مریکا میدا
 
مبوی بر خرام  هشتود، ایطان باز ًم فتٍای خٍدا

یػػی کي اردوغان فتٍا اـالم کردهد.را بٍدن بمب ًشتي ای 
ي چٍن در ظیفباید این فتٍا را باور کرد،دربارى اش میگٍید"

ن اصت." تٍای ولی فقیي غیرقابل بدثف
 
 و ماهود خکم قرا

مریکا گٍظض بدًکار هیشت، صٍال این 
 
اما باز ًم ا

هٌا بدهبال
 
م زدن اصتقالل ما ًشتود یا ب اصت،ا بال هدبًر

 اـتماد صازی؟

● ● ● 
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کي پیروان این اهقالب کي خزب ا... و اهصارا...  کطٍر بگیریم
! گمان کوود کي ما از مٍاطؿ خٍد کوار کطیدى ایمًشتود، 

کطٍر در یک پیچ تاریخی مٌم قرار دارد و اگر در این برخي 
از زمان از مٍاطؿ خٍد پایین بیاییم، بالظک دیگر 

همیتٍاهیم بي این هقػي برصیم، هباید جایگاى کوٍهی کطٍر را 
هکود کشی فکر کود چٍن در جوگ بي دصت کم گرفت. 

رمان هٌایػػی خٍد هرصیدیم، پس جوگ و ظٌادت بی فایدى 
 
ا

دمی او اصت!
 
ال کي اهقالب ایران بر خشب وؽیفي بٍد و ا

اهقالب ایران را مامٍر بي وؽیفي اصت هي بي هتیجي! جاهیا 
هباید اهقالب گٍجي و صیب زمیوی ارزان تصٍر کرد، این 

مگر هي ایوکي اهصارا... اهقالب اهقالب برای ارزظٌا بٍد، 
یا این بي مفوای بی  د را ادامي اهقالب ایران میداهد!خٍ

 
ا

 8ایوٌا ًمي از برکات  ایدى بٍدن جوگ و اهقالب اصت؟ف
ما بي پطتٍاهي ًمت خٍد و با دید  صال جوگ ایران اصت.

"مرگ با ـزت بٌتر از زهدگی با ذلت"، اهقالب کردیم و جلٍ 
هباید ملت و مشٍوالن خٍدمان را دصت  دظمن ایشتادیم،
د چطممان بي بیرون از کطٍر باظد، کم بگیریم، هبای

ایػػی ورظکشتي باظد کي یٍهان و ... یادمان  کي کطًٍر
مریکا و اروپا هیشتود، بٍد و هبٍد ًشتود، 

 
در تدریمٌای ا

مٌم تدبیر و تدریمٌا در کطٍر تاجیر چوداهی هدارد، 
مذاکرى  مدیریت درصت اصت. دظمن ًم باید بداهد اگر

میکویم هي ایوکي راى دیگری وجٍد هدارد،ترجیح ما مذاکرى 
کشی بخٍاًد تیم ایراهی را تٌدید  ،کراتدر مذا اصت. اگر

ارتض این تیم  ،کود و یا تًٍیوی بکود، مػمئوا ملت ایران
هٌا خٍاًد بٍد، خودى تیم مذاک

 
رى کوودى هطان از اغمیوان ا

ما از جوگ اصتقبال میکویم و ظما!  بي  ملت اصت هي بي
مٍختود  زیر بار زور هخٍاًیم رفت!

 
روخاهیٍن صیاصی بي ما ا

 کي هباید صیاصتی را دهبال کرد کي ـزتمان را زیر صٍال ببرد.
● ● ● 

 

 ًشتم، مٌین: گػفت گرفت همی باال را صرش کي خالی در زن 
 خاهي اجارى برای کي ظدم مجبٍر  ُمردى، کي وقتي چود ظًٍرم

 !ایوجا بیام پشرم و خٍدم خرجی و
 ًایض دهدان بٍد، برخٍردى غیرتض رگ بي خشابی ظاًرخ،

 بفد بیرون، بٍد زدى گردهض رگ داد، می فطار ًم بي را
 ـصباهیت با و میز روی کٍبید مدکم و کرد مطت را دصتض

 !!کٍفتی مملکت این بر لفوت ای: گػفت
 از ًمیوػٍر  ظاًرخ  بریم، بیفت راى ًمطیرى: گػفت بلود بفد
 بر زود: گػفت و هاصرجٌٍد بي کرد رو  رفت می بیرون در

 !میگردم

 خجاب با و کرد صرش را چادرش و پطتی اتاق رفت ًم مٌین
 خرکت و ظد ظاًرخ  ماظین صٍار ًم بفد. بیرون رفت کامل

 .کردهد
 ایوکي تا هدیدم، را ظاًرخ  ًم من. گذظت ماجرا این از مدتی
 و صالم از بفد. دیدیم را ًمدیگر پٍالد باظگاى در روز یک

 تٍ خاهم مٌین اون قظیي راصتی: پرصیدم مقدمي بی ـلیک،
 !ظد؟ چی

 :گػفت کردم اصرار وقتی اما داد، همی جٍاب درصت اول
 بي صالي دى پشر یي خاهم اون صٍخت، براظٍن خیلی دلم

 .داظت رطا اصم
. بٍد ریختي بیرون رو  ًا اجاث اجارى، خاغر بي خٍهي صاخب
 براظٍن ًٍائی هیرو  خیابٍن تٍ کٍچیک خٍهي یي ًم من
 بچي و بمٍن خٍهي تٍ: گػفتم ًم خاهم مٌین بي. کردم اجارى
 !!دم می رو  ظما خرجی و اجارى من کن، تربیت رو  ات

● ● ● 

  shahid-zargham.blogfa.com موبؿ: 

 سکانس موضوعی

 داری؟ صراغ ـلی ذوالفقار از ترقٍی :مفاویي

ری، :ـمروـاص
 
 !مردم جٌل ا

 (ع)ـلیامام صریال

● ● ● 

 

 جنگ تا سیاسی دین از

دمٌا از بفظی
 
 کي روخاهی کي دارهد اـتقاد این بي ًم ًوٍز  ا
 گرهي و اصت اخترام قابل بریزد، پایض و صر از خماقت
 کاصي هیم زیر ای کاصي باظد، زیرک و کیس کي روخاهی

روخاهی کي صیاصت را بفٌمد، یک جای کارش میلوگد  دارد.
و بي  قبٍل دارهدو البتي بفظی از روخاهی هماًا این باور را 

ن بال و پر میدًود. مبادا باز مقدس هماًای بیطفٍر، 
 
ا

ظفار جدایػػی دین از صیاصت دًود! روخاهیٍهی کي از خٍزى 
ای قظایػػی و اجرایػػی ظدى اهد،  مدهد و مطغٍل کاًر

 
بیرون ا

ا را برای خٍد یک امتیاز بداهود، زیرا در قالب با ید این کاًر
خکٍمت اصالمی در خال اجرای اخکام الٌی ًشتود، کي 
کار خکٍمت و دولت اصالمی چیزی جز اجرای اصالم 
 هیشت. مبادا بي گٍهي ای رفتار کویم، تصمیماتی در امٍر 

 
 


