
 پیشنهادی ویژه 
برای روزهای پایانی ماه مبارک رمضان

کانال رسمی »استاد فاطمی نیا« در تلگرام نوشت: از اولیا، سینه به سینه، 
یک یادگاری دارم که عمل به آن برکات فراوانی دارد. ماه مبارک رمضان، 
این ضیافت الهی را با یک زیارت جامعه کبیره به آخر رسانید. در اثر این 
عمل این ضیافت چنان رنگین خواهد شد که آثارش از عقول ما خارج است 

و روزی به کار خواهد آمد که آن روز هیچ چیز دیگری به کار نخواهد آمد.

 سریال آشوب و ترور 
در استان های جنوبی عراق

رضا الغراب��ی در توئیتی با اش��اره به اتفاقات روزهای گذش��ته جنوب 
عراق نوشت: باز هم سریال آشوب و ترور در استان های جنوبی عراق. 
شعارهای ضد ایرانی و حمله به کنسولگری. ۴۸ ساعت بعد از تحوالت 

پرشتاب روز قدس در سرزمین های اشغالی.  
حسین کازرونی نیز در این خصوص توئیت کرد: همیشه و هرجا تعدادی 
اراذل و اوباش مزدور هستن برای بازی کردن نقشی که رسانه های ضد 
ایرانی الزم دارند. از حمله 10، 20 نفر به دیوار کنس��ولگری ایران در 
کربال، موضع ضد ایرانی مردم عراق را برداشت نکنید. این همان هدف 

درشت سازی رسانه های ضد ایران است.

 وقتی پرکشیدنت
 صدای کسی را درنمی آورد

سیدمحمدهادی سبحانیان در کانال تلگرامی خود نوشت: دختر باشی، 
فقیر باشی، مسلمان باشی، ش��یعه باشی، اهل افغانس��تان باشی، نام 
مدرسه ات سیدالشهدا باشد، دیگر پرکشیدنت صدای کسی را درنمی آورد 
و شمعی برایت روشن نمی شود و هشتگی برایت ترند نمی شود و سازمانی 

برایت بیانیه نمی دهد و جایی برایت دو دقیقه سکوت نمی کنند و...

 سقوط ۴۰ درصدی اشتغال خالص 
در دولت روحانی

مهدی مهرپور در توئیتی نوشت: دولت خاتمی در بهار ۸۴ کشور را با 20/5 
میلیون شاغل تحویل دولت نهم داد. دولت احمدی نژاد در بهار ۹2 کشور 
را با 22 میلیون و 1۷1 هزار شاغل تحویل دولت روحانی داد. )جمعیت 
شاغل در پایان ۹۹، 2٣ میلیون و 1٣5نفر( فهمیدید؟ سقوط ۴0 درصدی 

اشتغال خالص در دولت روحانی نسبت به دولت های نهم و دهم!

   سیدمحمود رضوی:
در روزهای پایانی ماه رمضان ، قدس غوغا 
به پا شده، حیوانات اسرائیلی حرمت خانه 
خدا را نگه نداشته و مسلمانان زیادی در این 
درگیری  ها زخمی شده اند، با حمایت های 
مجازی مردم فلس��طین را ی��اری کنیم و 
ص��دای آنها را به م��ردم جهان برس��انیم. 

#القدس #القدس_ینتفض
   سیدمهرداد سیدمهدی:

درگیری های س��رزمین های اشغالی این 
بار ج��دا از وحش��یگری  ها و جنایات رژیم 
تروریس��تی صهیونیست، نش��ان از تغییر 
آشکار موازنه قدرت به نفع مقاومت است. 
غزه در حمایت از قدس و کرانه باختری، از 
موشک های بدر٣ رونمایی کرد. سیر نزولی 
اضمحالل غده سرطانی ش��تاب بیشتری 

گرفته است. #القدس_ینتفض
   فاطمه رضوی:

مسجداالقصی به آتش کشیده شد. رسانه های 
منطقه با انتشار تصاویری از وقوع آتش سوزی 
در مسجداالقصی خبر می دهند. اینجا قبله اول 
مسلمین است و این بار خدا ابرهه  ها را مهلت 
داده تا رسوا شوند و پایان مهلت شان فرارسیده. 
وعده خدا برای نابودی اسرائیل در راه است. 

#القدس_ینتفض #المسجد_األقصی
   محمد سرشار:

»دفاع از حرم « یعنی قرار جنگ اگر باشد/ 
زمین کارزار ما تل آویو است، تهران نه! )شعر 
از محمدحسین ملکیان( #مسجد_االقصی 

#األقصی_ینتفض
   محسن زمان پور:

قدم به قدم به نابودی اسرائیل نزدیک می شویم. 

#القدس_ینتفض #القدس_اقرب 
   امید نریمانی:

از 20 شهید امروز فلسطین ۹ تاش کودک 
بودن! پایگاه تروریس��تی اس��رائیل خوب 
فهمیده ب��رای از بین ب��ردن انتفاضه باید 
نسل فلسطینی ها رو هدف بگیره! انتقام این 

خون ها، سجیله! #القدس_ینتفض
   علی قلی زاده:

همزمان با کشتار فلسطینی  ها در غزه و آتش و 
خون در مسجداالقصی، صهیونیست ها اشغال 
بیت المقدس را با سرود فاشیستی برگرفته از 
داستان سامسون جشن گرفتند که خواهان 
کشتار/پاکس��ازی همه فلس��طینیان است 
)عبارت Yimach Shemam(. رسانه های 
غرب��ی این قوم فاشیس��ت صهیونیس��م را 

صلح طلب می خوانند! #القدس_ینتفض

   سیده فاطمه مطهری:
از همه فیلم  هایی که امروز از مسجداالقصی 
دیدم، فیلم و صدای زنی که خطاب به همه 
ماست، دلخراش تر و تکان دهنده تر بود: هذا 
هو حال مسجدکم مسری رسول اهلل یا امه 
نبی، هذا هو حال مسجدکم! اهلل اکبر! وا اقصاه 

و اسالماه! #القدس #القدس_ینتفض
   مهسا آل طاها:

تا دیروز جواب گلوله س��نگ ب��ود، امروز 
موشک...  #القدس_ینتفض

   امیرعلی ابوالفتح:
تا وقتی فلسطینی  ها کتک می خوردند، دولت 
امریکا فقط می گفت »نگرانی��م«؛ حاال که 
فلسطینی  ها دارند با راکت جواب می دهند، 
امریکا می گوید »اس��رائیل از ح��ق دفاع از 

خود « برخوردار است. #فلسطین #غزه
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 روند اضمحالل غده سرطانی منطقه
 شتاب می گیرد

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به درگیری های روزهای گذشته مسجداالقصی

نظامیان صهیونیس�ت در روزهای پایانی ماه رمضان با حمله به مسجداالقصی با جوانان 
فلسطینی متحصن درگیر شدند و با شکستن حرمت خانه خدا موجب شهادت و زخمی 
شدن مسلمانان شدند. در پاسخ به این درگیری  ها موشک  هایی از سوی گروه های مقاومت 
فلسطینی به سوی سرزمین های اشغالی پرتاب شد که ترس و وحشتی در دل صهیونیست  ها 

ایجاد کرد. کاربران شبکه های اجتماعی در توئیت  هایی با هشتگ القدس ینتفض حمایت 
خود را از مردم مظلوم فلسطین اعالم و حمله وحشیانه صهیونیست  ها به مسجداالقصی را 
محکوم کردند. آنها پرتاب موشک از سوی فلسطینی  ها را نشانه ای بر تغییر موازنه قدرت در 
منطقه تعبیر کردند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

برای فروع دین هم اهمیت قائل شوید
مرحوم حاج میرزااسماعیل دوالبی:

اصول دین، فروع دین را به تصرف خود می گیرد و همه اصول دین 
می شود. نماز از اصول دین می شود که پیامبر خداست. روزه شما به 
حضرت امیر)ع( سر درمی آورد. فرع تابع اصل است. فرزند، فرع پدر 
است. »الولُد ِسرُّ أبیِه« فرزند ِسّر پدر است. ان شاء اهلل برای فروع دین 
هم اهمّیت قائل شوید. اگر برای خدا صله رحم می کنید یا به دیدن 
دوست خود می روید، اینها از اصول دین است. چون در راه خداست 
با خدا کار می کنید و به اصل مربوط است. به بیان ساده تر وقتی به 
زیارت امامزاده می روید و پارچه ای را به ضریح گره می زنید، با امام خود 
صحبت می کنید؛ چون او جزو امام شماست. این از اصول دین است و 
من نمی توانم بگویم چرا این کار را می کنید. چون اصول دین است و در 
اصول دین امر و نهی نیست. مالنظرعلی طالقانی در »کاشف االسرار « 
می گوید: عوام را از این که چیزی به ضریح امامزاده می بندند و با امام 
خود صحبت می کنند نهی نکنید. این فرع  ها ریش��ه در اصل دارد. 
داعی شما برای انجام مستحبات هم خداوند است. باالخره فروع دین 
به اصول دین مّتصل است و اعمال بر اساس اعتقادات انجام می شود. 
در دعا می خوانیم که خداوند، جمیل را که از جمال حقیقی اوست 
آشکار می کند. جمیل فاطمه زهرا)س( است. خداوند با این جمیل، 

جمال حقیقی خود را برای پیامبر)ص( آشکار کرد.
منبع: کانال تلگرامی »حضرت دوالبی، یادنامه« به استناد کتاب 

طوبای محبت، جلد یکم، ص 12٣

   سبوي دوست

فهیم عطار در کانال تلگرامی خود از حس 
زیبای چای در زندگی ایرانی نوشت. بخشی 
از یادداش��ت او را در ادامه بخوانید: س��ال 
201۸ َگری اولدَمن بابت فیلم »سیاه  ترین 
س��اعت«، اس��کار گرفت. رفت باالی سن، 
جایزه  اس��کارش را گرفت دس��تش و یک 
نطق ج��ذاب کرد. ته حرف های��ش از مادر 
۹۹ ساله اش تش��کر کرد که مشوقش بوده 
و آخرش گفت: »مام��ان، کتری رو بذار که 
دارم اسکار رو می آرم«. به همین جذابیت. 
هیچ جمله ای به ان��دازه این جمله من را به 
زندگی امیدوار نمی کند. این که یکی زنگ 
بزند و بگوید که »چایی رو بذار، دارم می آم«. 
یا من زنگ بزنم و بگویم »کتری رو بار بذار، 
دارم می آم«. چکیده  زندگی برای من همین 

جمله است. دنیا و آخرت همه حاشیه اند.
قدیم  ها محل کارم نیروگاه برق آلستوم بود. 
برای وزارت نیرو، اس��تخر می ساختیم و با 
میلگرد و بتن و آجر قمی، کشتی می گرفتیم. 
نیروگاه تا خانه  پدرم چهار قدم گشاد بیشتر 
راه نبود. بعضی غروب  ها که مثل نمد ماالنده  
می ش��دم، زنگ می زدم خانه ش��ان. مادرم 
می گفت »چایی رو می ذارم، یه سر بیا«. این 

پیشنهاد مادرم درست مثل پیشنهاد هایی بود 
که دن کورلئونه به دیگران می داد و هیچ کس 
توان رد کردنش را نداشت. من هم توانش را 
نداشتم. کدام کالغ خیِس گرفتار در توفان، 

پیشنهاد کرسی گرم را رد می کند؟ 
هنوز هم مثال دارم. صد س��ال پیش یک 
دوست قشنگ داشتم که امیرآباد زندگی 
می کرد. دانشجو بود. یک بار زنگ زد و گفت 
که دارد با پایان نامه اش کلنجار می رود. یکی 
از بعد از ظهر های س��ربی تهران. پیشنهاد 
دادم که بیام پیشت؟ گفت: »یه قهوه ترک 

می ذارم، بیا«. این پیشنهاد دقیقاً حکم پرت 
کردن یک تیوب بادکرده  تراکتور به سمت 
آدمی بود که داشت توی شط غرق  می شد. 
نجات بخش و مفرح. آن قدر مفرح که بعد از 

صد سال هر ثانیه  آن دیدار یادم است.
همین 10 س��ال پیش که هنوز مردم توان 
سفر داشتند، مادر و پدرم قصد کردند بیایند 
پیشم. رفتند سفارت. چهار ساعت مثل قرص 
جوشاِن ته لیوان آب، حرص وجوش خوردم 
و باال و پایین پریدم. ت��ا باالخره پدرم زنگ 
زد و گفت: »وی��زا رو گرفتیم، کتری رو بذار 

اومدیم«. به همین جذابیت. انگار ِسرم امید 
به حیات را بزنند توی ساعد دست آدم.

کاًل ای��ن جمل��ه  »چای��ی رو ب��ذار، اومدم« 
عاشقانه  ترین جمله ای اس��ت که تا حاال بشر 
خلق کرده است. مثل این چاقو های همه کاره 
اس��ت که به هر کاری می آید. پرتقال پوست 
می کند. در نوشابه باز می کند. شکم دزد را جر 
می دهد. حتی گالب به روی تان، در کنسرو لوبیا 
را هم باز می کند. این جمله هم همه فن حریف  
است. امید دارد. دوستت دارم دارد. گور بابای 

دنیا دارد. دلم برایت تنگ شده  است دارد.
مهم نیست آدم اسکار گرفته باشد یا ویزا. از 
س��ر عملیات حفاری گود ترین چاله تهران 
آمده باشد یا بخواهد مزخرف  ترین پایان نامه 
جهان را به سرانجام برساند. این جمله جادو 
می کند. خودم هم یادم نیس��ت که آخرین 
بار چه وقت بوده که کس��ی بهم زنگ زده 
یا من به کسی زنگ زده ام و این پیشنهاد را 
داده باشم. شاید برگردد به همان سال های 
دور. شاید حتی حاضر باشم که پول بدهم 
به کسی تا بهم زنگ بزند یا من بهش زنگ 
بزنم. بابت اجرای همین فریضه امیدبخش 

»کتری رو بذار، دارم میام.«

»چایی رو بذار، اومدم« عاشقانه  ترین جمله

پوریا فاضل توئیت کرد: سال  ها کاسبان برجام معیش��ت مردم را به مذاکرات گره زدند! گرانی 
مصنوعی دالر را به نپذیرفتن FATF و ارزانی مصنوعی را به آمدن پرزیدنت بایدن شان ربط دادند! 
هیچ فکر هم نمی کنن که خب چی شد؟! ما که FATF  رو نپذیرفتیم؛ پس ارزونی حاصل چیه؟

مهدی محمدی در توئیتی نوشت: مذاکرات وین: 1- تالش برای احیای توافقی است که در ماه عسل 
خویش »تقریباً هیچ « بود چه رسد به حاال 2- مشروعیت بخشی به تحریم های قطعی امریکا در آینده 

است و ٣- تالشی است برای منهدم کردن زیرساخت هر نوع تحرک هسته ای ایران در آینده.

احیای توافقی که در ماه عسل خویش »تقریباً هیچ « بود!بدون FATF چطوری دالر ارزون شد؟!

 جان یک شهروند غربی 
مساوی با 12 شهروند آسیایی!

حامد طالبی در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: محور و کانون 
خبرهای جهانی در رسانه  ها همیشه غرب بوده است و به همین 
دلیل در نوع پوشش رسانه ای وقایع، همیشه بین یک شهروند 
غربی با شهروندان سایر نقاط جهان تبعیض جریان داشته است. 
بریجت آدامز )اس��تاد ارتباطات انگلی��س( می گوید: میزان 
انعکاس خبر ها چندان به عظمت فاجعه مربوط نمی شود بلکه 
به تعداد کشته  ها مربوط اس��ت. او پس از بررسی شبکه های 
تلویزیونی، درباره انعکاس خبر فجایع طبیعی در تلویزیون به 
این تبعیض در فیلترهای خبری ناشی از شرایط جهانی اشاره می کند و می گوید: در رسانه های 
مرکز )رسانه های غربی(، اهمیت مرگ یک شهروند اروپای غربی، با مرگ سه شهروند اروپای 

شرقی، ۹ شهروند امریکای التین، 11 شهروند خاورمیانه و 12 آسیایی برابری می کند!
علت این است که جان باختن 55 دانش آموز در افغانستان برای رسانه های بزرگ دنیا اهمیتی ندارد!

راهکار واقعی تقویت ریال
علی محمدی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: یک نکته را در 
خصوص گفته های رئیس بانک مرکزی عرض کنم. در اقتصاد 
سیاسی، برای نرخ دالر سه حالت متصور هستیم: نرخ واقعی، 

نرخ تعادلی و نرخ انتظاری )انتظارات سیاسی- اقتصادی(.
سطح مقطِع زمانِی نرخ انتظاری کوتاه است و عموماً از سه ماه 
تجاوز نمی کند. یعنی دولت بیشتر از سه ماه نمی تواند ارزش 
دالر را مثاًل در نرخ 1۷هزار قرار دهد. بع��د از آن، ارز میل به 

تعادل و سپس، میل به واقعی شدن پیدا می کند.
نکته مهم اینجاس��ت که ایجاد انتظارات سیاس��ی، برای کاهش نرخ دالر مثل فشردن یک 
فنر است. باالخره یک جایی این فنر آزاد می ش��ود و موج تورمی شدید ایجاد می کند. چون 
انتظارات سیاسی- اقتصادی همیشگی نیستند و مقطعی اند. دولت نیز به خاطر منابع محدود 
نمی تواند با تزریق مداوم ارز، نرخ را کنترل کند. ضمن اینکه به گفته بانک مرکزی، دولت بخش 

قابل توجهی از منابع ارزی بلوکه شده در خارج را پیش خور کرده است.
باید توجه داشت که راه حل تقویت پول ملی)ریال(، کاهش نرخ دالر از طریق انتظارات سیاسی 
یا دخالت های دستوری نیست، بلکه باید نرخ واقعی و یا حداقل، نرخ تعادلی را کاهش داد. این 

مهم نیز از طریق افزایش تولید ملی امکانپذیر است.

 اقدام شورای نگهبان برای ممانعت
 از لجام گسیختگی و ولنگاری در انتخابات

یعقوب ربیعی در تلگرام در پاسخ به سؤاالت »آیا 
اعالم شرایط رجل سیاسی توسط شورای نگهبان 
قانون گذاری محسوب نمی شود؟ با توجه به عدم 
شأنیت قانون گذاری توس��ط شورای نگهبان آیا 
چنین اقدامی خالف قانون نیست؟ « نوشت: اگر 
انتخابات های دفع��ات قبل را م��رور کنیم یک 
بی نظمی و ولنگاری در ثبت نام  ها وجود داشت، که از کودک شیرخواره تا پیرمرد ۹0 ساله و 
در هر سطح سواد و مدیریتی در انتخابات ثبت نام می کردند. رد صالحیت بیش از ۹0 درصدی 
این کاندیدا ها موجب بی اعتب��اری در فضای بین الملل و پروپاگاندای رس��انه ای ضدانقالب  
می شد. برای قاعده مند کردن انتخابات، در سال ۹5 سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر 
معظم انقالب ابالغ شد. در بند 5 از قسمت 10 سیاست های کلی تأکید شده است که تعریف 
و اعالم معیار ها و ش��رایط الزم برای تش��خیص رجل سیاس��ی مذهبی و مدیر و مدبر بودن 

نامزدهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد.
بر اساس وظیفه ای که در سیاست های کلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده این شورا 
موظف به مشخص کردن قواعد و معیارهای رجل سیاسی برای کاندیدا ها است. بر این اساس 
شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری نکرده اس��ت بلکه صرفاً برای وظیفه ای که بر عهده آن 
گذاشته شده اصول و ضوابطی را مشخص کرده است. حرکت شورای نگهبان کامالً صحیح بوده 
است که مانع لجام گسیختگی و ولنگاری در ثبت نام  ها می شود. هرچند بخشی از دلسوزان و 
منتقدان قابل احترام در این زمینه اظهارنظر کردند ولی به نظر می رسد که بخشی از واکنش  ها 
سیاسی و با اهداف انتخاباتی بود. البته معتقدیم که الزم است برای رفع مشکالت موجود در 
انتخابات ها، یک قانون منسجم، منظم و دقیق نوشته ش��ود. قانون انتخابات مصوبه مجلس 

فعلی و سیاست های کلی انتخابات سال ۹5 می تواند آغاز این راه باشد.

دعای افتتاح، متنی ارزشمند از دوران غیبت صغری
حس��ن انصاری در کانال تلگرامی خود نوشت: می دانیم که با 
وجود نقل متن دعای افتتاح از سوی شیخ در مصباح المتهجد 
اما س��ند این دعا را تنها ابن طاووس نقل کرده و بر اساس آن 
تردیدی نیست که این دعا در دوران غیبت صغری در دسترس 
بوده. من در جای دیگری درباره سند این دعا مباحثی را مطرح 
کرده ام که آن را بعداً همین جا خواهم گذاش��ت. دست کم بر 
اساس یک س��ند قابل توجه می دانیم که بخشی از این دعا را 
شیعیان در آغاز عصر غیبت به عنوان متنی که در آن به صورت 
دعای تعالیمی در خصوص وجود امام غایب/ قائم ارائه شده بود زمزمه می کرده اند. این سند، 
کتاب ادعیه األیام السبعه است که در سنت اسماعیلی و فاطمی به خلیفه فاطمی المعز لدین 
اهلل )د. ٣65 ق( نسبت داده شده. این متن مشتمل بر ادعیه هفت روز هفته است و محوریت 
ادعیه بر امام/قائم شناسی و توحید به روایت اسماعیلی است. منتها هسته های اصلی عبارات این 
ادعیه از متون ائمه شیعه)ع( اقتباس شده و از جمله چند کلمه ای از این بندهای دعای افتتاح 
)اللَُّهَمّ إِنَّا نَْشکو إِلَیک َفْقَد نَِبیَنا َصلََواتُک َعلَیِه َو آلِِه َو َغیَبه َولِیَنا ]إَِماِمَنا[ َو کْثَره َعُدِوّنَا َو قِلَّه َعَدِدنَا، 
َماِن َعلَیَنا(. این خود سند ارزشمندی است برای اثبات قدمت و اصالت  ه الِْفَتِن بَِنا َو تََظاُهَر الَزّ َو ِشَدّ

دعای افتتاح. المعز لدین اهلل مدت ها بعد از دوران آغازین عصر غیبت می زیسته.

کاش چشمانش آبی بود
نواب همتیان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: نگاه نگرانش به 
پنجره اس��ت. مادر افغان را می گویم. با هر صدای پوتین یا جیغ 
بمبی الالیی خواندنش را در گلو خفه می کند و خودش را س��پر 
دخترش می کند. این تالش غریبانه هر شب اوست. تالش می کند 
عزیز دلش البه الی نوای الالیی گم شود. از نفهمی زمانه دور باشد. 
نبیند چقدر آزادگی مرده و دیوانگی رایج شده. نبیند این روز ها 
جهان به تِن پاره پاره دختران قهقهه می زند. با هق هق بلند الالیی 
می خواند تا دخترش نشنود این جدال خون و خون را. نشنود و آرام 
بخوابد. آخر برای دخترک فردا روز دیگری است. امش��ب باید خوب بخوابد تا فردا لی لی کنان به 
مدرسه برود. لقمه غذایش را با دوستش قسمت کند. گرگم به هوا بازی کند و پز کفش جدیدش را 
بدهد. اما لعنت به تعصب که آرزوهای او را زیر آوار جهل و جنگ و جدال دفن کرد. کاش چشمانش 
آبی بود. موی بدنش بور و زبانش انگلیسی تا کفش هایش خونی نمی شد. آن وقت می دیدی چگونه 
آن ساختمان کذایی ملل یقه می دراند. که چه؟ حقوق لعنتی بشر لگدمال شده. کرامت حقیقی 
انسان پایمال شده. تف بر آن معیارهای تان از انسان حقیقی! اما چشمان نیمه تنگ تو آبی نیست. 

لب های چروکیده ات بوی ماتیک نمی دهد. دستانت هم که زمخت از سوز بی کسی.
دیدم روزنامه ای غربی سرزمین زیبای افغانستان را سیاه و طلسم شده خوانده.  ای جهان، تو 
شهادت بده نفرین و طلسم را که بر سر این مردم آورد. از آن روز که قدوم نحس سربازان جرج 

بوش به این دیار باز شد...
بگذریم، اینک مجال ریشه یابی نجاس��ت حضور اینان نیست. تن شرحه شرحه دختر افغان 
غریبانه روی زمین است. مادر که از الالیی پیاپی شبانه خسته بود، دختر را به آغوش مدرسه 
سپرد. چشم هایش گرم خواب شد. خواب دید دخترش عروس شده، حنا به دست زده و لبخند 
عشق بر لبان سرخش نقش بسته. وسط این رؤیای زیبا خبر آمد که دخترش روی زانوی خدا 
گوش به الالیی بهشت سپرده. به راستی لنز دوربین هایتان کجاست که نشان دهد دست درازی 

به خاک افغان لذت عشق را در این میهن کشته.
امروز جلوی دکه روزنامه فروشی پاکبان عزیز افغان، خبرهای بمب گذاری را مرور می کرد. جارو 
می زد به تن تهران اما دلش تهران نبود. آرزو می کرد کاش اکنون در آن خیاباِن پاره پاره با دستان 
خودش خون  ها را از تن رنجور وطنش جارو می زد. مگر می شود بی خیال وطن شد. وطن پاره تن 
است. هر جا که باشی، تهران یا کابل، افغان که باشی امروز جگرت خون است. اما خواهر عزیزم که 

غریبانه پر کشیدی، ایران رسم همسایگی می داند. با غم شما گریان و با شادی شما خندانیم.

   یادداشت


