
 نام »محمدالضیف« را 
بیشتر خواهید شنید

مهدی محمدی در توئیتی نوشت: نام مجاهد بزرگ »محمدالضیف« 
)فرمانده گردان های عزالدین قسام( را که یادآور قهرمانانی چون حاج 
قاسم سلیمانی و عماد مغنیه اس��ت، جهان از این پس بیشتر خواهد 

شنید، بعون اهلل و فضله. 

هنر جبهه مقاومت با دستان خالی
عبدالرحیم انصاری در توئیتی نوشت: جنایاتی که صهیونیست ها با تخریب 
منازل مردم بی دفاع و قتل عام زنان و کودکان به بار می آورند، هنر نیست. 
آنها نه با سیستم پدافندی قدرتمندی طرف هستند و نه ضد هوایی و نه 
چیز دیگری. بدون هیچ مزاحمتی می آیند و با جنگنده های F35 مردم 
را می کشند و می روند. اما هر راکت و موشکی که از غزه به سرزمین های 
اش��غالی می رس��د و در اوج بی بضاعتی گنبد آهنین را دور می زند و به 

اهدافش می خورد نهایت هنر جبهه مقاومت با دستان خالی است.

گناه اول شان نام سیدالشهداست
علیرضا قزوه در صفحه اینستاگرامی خود جدید ترین شعرش را که برای 

دختران مکتب سیدالشهدای دشت برجی کابل سروده بود، منتشر کرد:
هنوز می رسد از خاک بانگ شیون  شان

چقدر ترکش اندوه ماند بر تن شان 
خدای من تو خودت شاهدی و می بینی

پر است از آینه و نور قلب روشن  شان 
به کهنه پیرهن چاک  چاک  شان سوگند

 که سرخ و سبز و سیاه است رنگ دامن  شان 
فرشته ها همگی ضجه می زدند آن روز

 به دشت برچی کابل به وقت رفتن  شان 
چه شکوه ها که نکردند و ماند با تو عزیز

 چه حرف  ها که نگفتند و هست با من   شان
گناه اول  شان نام سیدالشهداست

 گناه دوم  شان هم هزاره بودن  شان

  رضا سراج:
رژیم صهیونیس��تی س��عی ک��رد با جنگ 
علیه مقاومت فلس��طین، اجماع اروپایی و 
امریکایی را در کنار اجماع عربی ساماندهی 
کند ولی مقاومت با رونمایی از سالح های 
جدید، موازنه وحشت را به نفع خود تغییر 
داده و موفق به گسترش جبهه مقاومت به 

داخل سرزمین های اشغالی شده است. 
  امین بابازاده:

مقاومت یعنی زندگی میان خاکستر خانه ای 
که توسط دشمن خدا ویران شده است... 

  امیر عبداللهیان:
اگر صهیونیست  ها حمالت خود علیه غزه 
را متوقف نکنند، مقاومت فلسطین در فاز 
جدید، معادله شوک آوری را رقم خواهد زد. 

  حسین نخلی:
آس��ان  ترین درس ب��رای دانش آم��وزان 
اس��رائیلی تاریخ��ه، چون اص��اًل تاریخی 
ن��دارن. جغرافی ه��م همینط��ور، چون 
کشوری ندارن. دینی هم همینطور، دین 

هم ندارن. 
  سید عطاءاهلل مهاجرانی:

بحمداهلل مردمان عرب در یمن ، س��وریه ، 
عراق ، لبنان ، الجزایر و...  در کنار فلسطین  
هس��تند. غایبان دولت های عربی اند که با 

طناب ترامپ توی چاه افتاده اند... 
  جواد حسینی:

داشتم فکر می کردم در مورد درخشش این 
روزهای محور مقاومت در فلس��طین چی 
توئیت بزنم. دیدم شبکه خبر این زیرنویس 

رو داره می��ره: »موش��ک های مقاومت به 
تل آویو رسید« چی بهتر از این؟ الحمدهلل 

علی کل حال!
  حمید حمایت:

در کنار بحث داغ انتخابات فراموش نش��ه 
که امروز ۱5 می و یوم النکبه می باش��د. و 
روز نکبت روزی است که حتی با گذشت 
بیش از 70سال از وقوع آن، از ذهن مردم 
آزاده جهان و فلس��طین لحظ��ه ای پاک 

نشده است. 
  اسماعیل معنوی:

عمیقاً معتقدم که همه ما باید روز قیامت 
یک جوابی برای رفتارمان در قبال موضوع 
فلسطین داشته باش��یم، قطعاً از ما سؤال 
می پرسند. هر کس هر کاری که از عهده اش 

بر  می آید باید انجام دهد، هر کاری... 
  مرتضایی:

وقتی انتفاضه موشکی جایگزین انتفاضه 
سنگ شد و هژمونی اسرائیل بیش از پیش 
شکست، امت اسالمی در س��ایر کشور ها 
یا حتی اعراب ساکن س��رزمین اشغالی از 
حیث واکنش و یادآوری نسبت به فلسطین 
خود را بازبینی و بازیابی کردند. تا جایی که 
حتی در کشوری مانند اردن هم شاهد این 

همدلی هستیم.
  فاطمه آقازاده:

مردم عزیز فلس��طین پیروزی با شماست 
و ایرانیان همیشه با ش��ما و دعاگوی شما 
هس��تند. أیها الشعب الفلس��طینی ، النصر 
معکم واإلیرانیون معکم دائماَ ویدعون لکم.
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انتفاضه موشکی جایگزین انتفاضه سنگ شد
حمایت کاربران شبکه های اجتماعی از مقاومت مردم فلسطین

در اوج رقابت های انتخاباتی و ثبت ن�ام کاندیداهای مختل�ف از جناح های گوناگون، 
کاربران شبکه های اجتماعی تحوالت فلسطین و ظلم بزرگ صهیونیست  ها را در بمباران 
خانه های مس�لمانان نادیده نگرفته اند و با توئیت های خود مردم فلسطین را مجازی 
همراهی می کنند. کاربران از امید، مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین تقدیر کردند. 

کاربران پرتاب موشک از سوی گروه های مقاومت به سمت شهرک های صهیون نشین 
را تعبیر به جایگزینی انتفاضه موشکی به جای انتفاضه سنگ کردند. آنها همچنین از 
سکوت کشورهای عربی انتقاد کردند و آن را خیانت به آرمان فلسطین دانستند. در ادامه 
بخش  هایی از واکنش  کاربران و حمایت های مجازی آنها از فلسطینیان را می خوانید. 

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.

 وقتی که اصحاب
 علی)ع( را خندان ندیدند

آیت اهلل ضیاءآبادی)ره(: 
از یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی)ع( نقل شده است : یک روز 
نماز صبح را با اقتدا به آن حضرت خواندیم و بعد از نماز آن حضرت 
همانگونه که نشسته بود به سمت جمعیت برگشت و در حالی که 
آثار حزن و اندوه از چهره  مبارکش مشاهده  می شد با چند جمله  
کوتاه به وعظ و نصیحت ما پرداخت و خودش گریه کرد و فرمود: 
من در میان اصحاب پیامبر اکرم )ص( کسانی را دیدم که یکی از 
شما را نمی بینم مانند آنها باشید؛ آنها شب خود را صبح می کردند 
در حالی که موهای ژولیده و چهره های غبارآلود داشتند. شب 
را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت می گذراندند و پیشانی 
و گونه های صورت را در پیشگاه خدا بر خاک می ساییدند. با یاد 
معاد چنان ناآرام و بی قرار بودند گویا روی آتش ایس��تاده اند. بر 
پیش��انی آنها از سجده های طوالنی پینه بس��ته بود]چون پینه  
زانوهای بزها[ و اگر نام خدا برده  می شد چنان می گریستند که 
گریبان هایشان از اشک چشمشان خیس  می شد و چون درخت 
در روز تندباد می لرزیدند، از کیفری که از آن بیم داشتند یا برای 

پاداشی که به آن امیدوار بودند. 
امام)ع( این جمالت را گفت و با چشم اشکبار از جا برخاست و دیگر 
ما علی را شاد و خندان ندیدیم تا سحر شب نوزدهم ماه رمضان که 

او را با فرق شکافته و غرق در خون به خانه  اش رساندیم!

   سبوي دوست

اس��تاد محمدرض��ا باطنی بع��د از یک عمر 
زندگی پرفراز و نش��یب، عاقبت آرام گرفت. 
این استاد برجسته زبان شناسی آثار متعددی 
تألیف و ترجمه کرده است، اما معروف ترین 
اثرش، نه کتاب هایش که یک مقاله اس��ت. 
مقاله ای با عن��وان جنجالی »اج��ازه بدهید 
غلط بنویس��یم!« ماجرا برمی گردد به س��ال 
۱3۶7 و کتابی که حاال بس��یار مشهور است: 
»غلط ننویس��یم « زنده یاد ابوالحسن نجفی. 
انتشار این کتاب اتفاق مهمی در تاریخ ادبیات 
معاصر بود و کار ویرایش را ب��ه قبل و بعد از 
خودش تقس��یم کرد و به همین دلیل کتاب 
از هم��ان ابتدا با واکنش ه��ای زیادی مواجه 
شد. نجفی از کاربرد بعضی واژگان جدید در 
زبان فارسی انتقاد کرده بود و شکل استفاده 
تعداد دیگری از عب��ارات و اصطالح  ها را هم 
مورد نقد ق��رار داده و ش��یوه کاربرد صحیح 
این عبارات یا مع��ادل آن واژگان غریبه را به 
دست داده بود. اغلب منتقدان این کتاب در 
رد یا تأیید مطالبش همین راه را ادامه دادند 
و موارد یا شاهد مثال  هایی در مقاله های خود 
آوردند که بسیاری از این مطالب به ویراست 
دوم »غلط ننویس��یم « )۱370( اضافه ش��د 
و آن را پربارت��ر هم کرد. بین ای��ن نقدها، اما 
نقد باطنی از جنس دیگری ب��ود. نقد دکتر 
باطنی در قالب سه مقاله در ماهنامه »آدینه« 
منتشر شد؛ با عنوان های »اجازه بدهید غلط 
بنویسیم « )آدینه، شماره ٢۴، خرداد ۱3۶7، 
صفحه ٢۶ تا ٢٩(، »هیاهوی بس��یار بر س��ر 
هیچ « )آدینه، شماره ٢5، تیر ۱3۶7، صفحه 

٢٢ تا ٢7( و »فارسی بیدی نیست که از این 
باد ها بلرزد « )آدینه، شماره ٢۶، مرداد ۱3۶7، 

صفحه ٢۱ تا ٢5.(
مقاالت باطنی بر اصول زبان شناس��ی متکی 
است، آن طور که خودش گفته به تأیید یک 
زبان شناس دیگر یعنی محمدعلی حق شناس 
هم رس��یده و برخالف نجفی که قانون و نظر 
قاطع صادر می کند، باطنی می گوید نباید با 
مقوله زبان خشک و دس��توری برخورد کرد. 
برای نمون��ه نجفی در کتاب��ش اصطالحاتی 
نظیر » آتش گش��ودن « و » حمام گرفتن « را 
نادرست خوانده و می گوید این عبارات ترجمه 
لفظ به لفظ از زبان فرانسه است، درحالی  که 
ما خودمان در فارسی »آتش کردن« و »حمام 
رفتن« داریم و نیازی به استفاده از آن عبارات 
نیست. باطنی اما می نویسد: »آدم  هایی که من 
می شناس��م همه حمام می گیرند و به حمام 
نمی روند. تصویری ک��ه از حمام رفتن وجود 

دارد بستن بقچه ای بزرگ است و رهسپاری 
به سوی حمام در سپیده سحر و طاس و لگن 
و سربینه و خزینه... .  تحولی در زندگی مردم 
باعث شده است که حمام رفتن جای خود را 
به حمام گرفتن بدهد و این یک تغییر زبانی 
محض نیس��ت. « و در مورد آتش گش��ودن 
می گوید ترجمه لفظ به لفظ باشد، چه ایرادی 

دارد و چه آسیبی به زبان فارسی می زند؟
باطنی ۱٨ م��ورد دیگر از اح��کام صادره در 
ویرای��ش اول »غل��ط ننویس��یم « را هم به 
صورت موردی بررسی و نقد کرده، اما حرف 
کلی باطنی در این مقاله این اس��ت که زبان، 
موج��ودی پویاس��ت و نباید ب��ا آن برخورد 
ایس��تا کرد. بلکه باید اجازه داد تا ترکیب  ها 
و پیش��نهادهای زبانی جدید وارد ش��ود: »از 
دید آقای نجفی، زبان اصیل و پاک متعلق به 
دوره های گذشته است و بدعت  ها یا تغییراتی 
ک��ه در روزگار ما در زب��ان رخ می دهد، همه 

نشانه هرج و مرج و بلبشو است که زبان پاک 
نیاکان را به تباهی و فس��اد سوق می دهد.« 
البته که نجفی خود در پیشگفتار کتاب گفته 
که »کسی منکر تحول نیست...  و نمی تواند 
از اهل زبان بخواهد که به ش��یوه گذشتگان 
سخن بگویند و بنویسند. « اما از نظر باطنی، 
احکام قطع��ی او مبنی بر درس��ت و غلط، با 
این دیدگاه همخوانی ن��دارد و باید پذیرش 
بیشتری داشت. باطنی هم البته تأکید دارد 
که حرفش به معن��ای تأیید »ش��لختگی و 
بی بندوباری در کاربرد زبان « نیست و ویرایش 
هم کاری ضروری است، اما با وضع لغات جدید 
و کاربردهای جدید الفاظ هم مشکلی ندارد. 

باطنی هم در ش��روع این مق��االت و هم در 
جمالت پایانی مقاله س��وم آورده بود: »آقای 
ابوالحس��ن نجفی به طور یقین به فرهنگ و 
ادب این سرزمین خدمات شایانی کرده اند و از 
این رهگذر مورد احترام همه هستند.« اما در 
متن مقاله تعابیر تندی مثل »جنگی که آقای 
نجفی با عنوان رعب انگیز غلط ننویسیم فراهم 
آورده اند« هم بود. باطنی س��ال  ها بعد گفت 
که از نجفی بابت هم��ان کلمات عذرخواهی 
کرده، اما هنوز هم بر هم��ان نظر قبلی خود 
اصرار دارد. این کتاب و آن س��ه مقاله، نمونه 
خوبی اس��ت از تفاوت نظر ی��ک ادیب و یک 
زبان ش��ناس. اختالف نظر هایی که هر دو در 
جای خود، مه��م و معتبر هس��تند و حیات 
و بالندگی ی��ک زبان، دقیق��اً از میان همین 
تفاوت نظر ها و گفت وگوی انتقادی آنهاست 

که شکل می گیرد. 

اجازه بدهید غلط بنویسیم!
   یادداشت

شهاب اس��فندیاری در توئیتی نوش��ت: دولت مکرون رئیس جمهور فرانسه راهپیمایی 
ضداس��رائیلی در پاریس را ممنوع اعالم و رئیس انجمن همبستگی فرانسه و فلسطین را 

بازداشت کرد. اسرائیل باال ترین مقدسات نزد دولت های سکوالر غربی است. 

قیس قریشی در توئیتی نوشت: همانطور که پیش بینی  می شد، اسرائیل وارد مرحله التماس 
شد! فشار اسرائیل و امریکا بر واسطه ها)ترکیه، قطر و مصر( و فشار آنها بر مقاومت اسالمی 

در غزه که آتش بس را بپذیرند... 

اسرائیل وارد مرحله التماس شد!باال ترین مقدسات در دولت های سکوالر

    تصویر منتخب

اوضاع به نفع صهیونیست  ها نیست
احمد بنافی در کانال تلگرامی »تحلیل راهبردی « نوشت: 
اوضاع در سرزمین های اش��غالی به هیچ عنوان به نفع 
صهیونیست  ها نیست. تقریباً برد موشک های مقاومت 
تا 50 کیلومتری بعد از تالویو هم رس��یده است. حتی 
گزارش شده که چند موشک به محدوده نیروگاه دیمونا 
هم اصابت کرده است. تقریباً تمام شهرهای مهم رژیم 

زیر آتش مقاومت قرار دارد. 
مضاف بر اینکه چالش دیگری هم گریبان صهیونیست  ها را گرفته و آن هم این است که جنگ در 
شهر ها و خیابان  ها آغاز شده است. مقامات رژیم اعتراف می کنند که غافلگیر شده اند و آنچه را که 

می بینند، باور نمی کنند. 
 رئیس رژیم صهیونیستی با اشاره به درگیری های داخلی در اراضی اشغالی فلسطین گفته است، 
به همه التماس می کنم، تمام تالش خود را کنند تا از وقوع این اتفاق وحشتناک که مقابل چشمان 

ما در حال رخ دادن است، جلوگیری کنند. 
درگیری  ها میان فلس��طینیان و شهرک نشینان صهیونیستی به ش��دت در حال افزایش است و 
شهرهای این رژیم در حال تبدیل شدن به عرصه یک جنگ داخلی می باشد. اکنون صهیونیست  ها 
در چند جبهه درگیر ش��ده اند، از جمله جنگ با فلس��طینیان در غزه، جنگ داخلی و فشارهای 
خارجی. در حال حاضر ش��رایط به شکلی اس��ت که این بحران خودس��اخته برای آنان، به طور 

فزاینده ای در حال تشدید شدن است. 
مقامات رژیم سعی می کنند وانمود کنند اوضاع را در کنترل دارند و می توانند به چالش های کنونی 
پاسخ دهند. اما وضع غیر از این است، به ازای هر موشکی که قرار است رهگیری کنند باید هزار برابر 
آن هزینه کنند. این شرایط هزینه  ها را برای آنان به شدت باال برده است. در کنار آن اوضاع، فضای 

بین المللی و افکار عمومی نیز برایشان دست کمی از موشک های مقاومت ندارد. 

شاهزاده هری لب باز می کند
 بزرگ شدن در خانواده سلطنتی 

مثل حضور در باغ وحش است
کانال های خبری در تلگرام نقل کرده اند: شاهزاده هری، 
در گفت وگو با داکس شپرد علیه روش های تربیتی در 
خانواده سلطنتی انگلیس ش��وریده و به پدرش انتقاد 
کرده و سیس��تم تربیتی ای که در آن بزرگ شده را به 

باغ وحش تشبیه کرده است!
او می گوید م��ن در چرخه ای از درد و رن��ج در خانواده 
س��لطنتی رش��د کرده ام. پدرم به ش��کلی که خودش 
پرورش یافته بود، من را تربیت کرد. روشی که احتماالً باعث درد و رنج پدرم شده ولی او این درد 

و رنج را به من هم منتقل کرد. 
شاهزاده هری در این گفت وگو تأکید می کند: وقتی آدم خودش در جایگاه پدر و مادر قرار می گیرد 
نباید درد و رنج هایی را که بر او تحمیل شده،  به فرزندش منتقل کند. من نمی خواهم ادامه دهنده 

راه پدرم باشم. من این چرخه را می شکنم. 
رابطه شاهزاده هری و پدرش شاهزاده چارلز مدتی است قطع شده است. آنها حتی تلفنی هم با هم 

صحبت نکرده اند. آخرین بار شاهزاده هری پدرش را در مراسم خاکسپاری پدربزرگش دید. 
هری از دوران ٢0 س��الگی اش می گوید که می خواسته مثل بقیه انس��ان ها جوانی کند، مهمانی 
بگیرد و خوش باش��د اما باید حواس��ش به این می بوده که او عضوی از خانواده سلطنتی است و 
مسئولیت  هایی دارد: »خب من این وظیفه را دوست نداشتم،  اصاًل نمی خواستم آنجا باشم. یادتان 

می آید این وظایف، این کار ها با مادرم چه کرد؟«
او معتقد است پرورش یافتن و بزرگ شدن به عنوان یک عضو خانواده سلطنتی مثل این است که 
آدم در باغ وحش زندگی کند یا مثل کاراکتر فیلم ترومن شو باشد؛ مدام بنشیند جلوی دوربین، 

اما هیچ ایده ای هم نداشته باشد.
 

 S400شرکای امنیتی امریکا و سامانه
کانال تلگرامی »اندیشکده راهبردی تبیین « در تحلیلی 
کوتاه ارائه کرد: ارائه س��امانه S۴00 از سوی روسیه به 
متحدان امریکا به معضلی برای ت��داوم همکاری های 
امنیتی میان ایاالت متحده و برخی دولت  ها بدل شده 

است. 
۱( ترکیه: تصمیم آنکارا برای دریافت این سامانه سبب 
امتناع امریکا از فروش هواپیماهای F35 به ترکیه شد 
که ش��کافی جدی در میان اعضای ناتو در خصوص توان تسلیحاتی اس��ت. ترکیه ابتدا خواستار 
دریافت س��امانه پاتریوت از امریکا بود ولی تعلل دولت اوباما در این خصوص، سبب فرصت طلبی 
پوتین و فروش S۴00 شد. امریکا در شرایطی که هنوز اعتماد کافی به آنکارا به مثابه یک شریک 

راهبردی نداشته، توقع دارد که ترکیه نیز مطابق میل وی رفتار کند. 
٢( هند: تصمیم هندوستان بر خرید این س��امانه، برای امریکا وجهی دوگانه از تهدید و فرصت را 
داراست. از یک سو نفوذ روسیه در ش��به قاره هند و اقیانوس آرام افزایش می دهد و از سوی دیگر 
موجب نگرانی چین ش��ده و بخش��ی از توجه پکن را به منازعات مرزی با هند معطوف کند. ولی 
در نهایت، دولت و کنگره امریکا بر منع هند از این خری��د تمرکز کرده اند، گرچه تاکنون توفیقی 

نداشته اند و هند و روسیه مقرر داشته اند که در سال جاری میالدی، این خرید ها نهایی شود. 
3( عربستان: ناکارآمدی سامانه پاتریوت در دفع حمالت پهپادی و موشکی انصاراهلل به تأسیسات 
آرامکو در عربستان، انگیزه خرید سامانه S۴00 را در ریاض تقویت نمود. توافق اولیه در این خصوص 
امضا شده و مذاکرات درباره زمان بندی خرید ادامه دارد. این مذاکرات زمان بر سبب شده امریکا 
نیز هنوز مشخصاً عربستان را به این جهت مورد تهدید قرار ندهد. گرچه یکی دیگر از دالیل آن را 

می توان این دانست که این سامانه  ها در عربستان، علیه دوستان امریکا به کار نخواهد رفت. 
به نظر می رسد با توجه به خروج تدریجی نظامیان امریکایی از افغانستان و عراق و کاهش توجهات 
نظامی ایاالت متحده به منطقه، توسعه نفوذ روسیه در قالب همکاری های دفاعی، می تواند بر توان 

سیاسی و دیپلماتیک این کشور در منطقه نیز بیفزاید و نفوذ امریکا را تحت الشعاع قرار دهد.

تکفیری و سکوالر، دو روی سکه تروریسم
داود مدرسیان در کانال تلگرامی خود از ریشه های جریان 
تروریسم در منطقه نوشت. بخش  هایی از یادداشت او را 
در ادامه می خوانید: تفکر تکفیری از زمان شکل گیری 
خوارج در صدر اس��الم وجود داشته اس��ت. این تفکر 
متحجر نه تنها وجود سایر تفکرات را محترم نمی شمارد 
بلکه حاضر اس��ت با انتحار خ��ود آن��ان را از بین ببرد. 
مخالفان اهل بیت در لباس اشرافیت دینی و معتقدان به 
جدایی دین از سیاس��ت نیز با متحجرین در یک جبه��ه بودند. آنان که دین را از سیاس��ت جدا 
می دانستند و معتقد بودند اهل بیت پیامبر )ص( فقط باید به امور دینی برسند و وارد بحث سیاست 

و قدرت نشوند و سیاست و قدرت را به اهلش بسپارند!
ادامه این خط و مشی ادامه داش��ت تا به ابن تیمیه به پیروی از امام حنبل رس��ید. او نیز در برابر 
عالمه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی همین خط و مشی را ادامه داد تا در دو قرن گذشته با حضور 

و تبعیت از استعمار انگلیس روباه پیر، نطفه وهابیت در سرزمین های اسالمی شکل گرفت!
وهابیت درصد بسیار کمی از جهان اهل سنت است اما به واسطه حمایت انگلیس و اروپا و سپس 
در قرن اخیر با حمایت های امریکا، سعی کرده بر همه چیره شود. دولت سعودی به عنوان مأمن 
و پشتیبان اصلی وهابیت و تفکر ذاتاً تروریس��ت در قرن گذشته و حال، در ممالک اسالمی نقش 

ایفا کرد. 
امروز گروهک های تروریستی با حمایت و لجستیک امریکایی ها در اقصی نقاط ممالک اسالمی 
شکل گرفته اند و هرچند مدت یک بار، داغی بر دل امت اسالمی می گذارند. گروهک تروریستی 
داعش با حمایت لیبرال دموکراسی امریکا ش��کل گرفت و مجهز شد و در چشمی به هم زدن، دو 
سوم عراق و سوریه را درنوردید و در ویدئوهای ارسالی خود بد ترین جنایات را مرتکب شدند و به 

ایران نیز هشدار می دادند که به زودی به تهران خواهیم آمد!
تصاویر فرماندهان ارتش امریکا با فرماندهان این گروهک، اعتراف هیالری کلینتون و ترامپ به 
اینکه امریکا داعش را به وجود آورده و مجهز کرده و اسناد تحویل سالح و مهمات به این گروهک، 
همه اثبات می کند که روی دوم و اصلی جنایات تکفیری ها در منطقه اعم از افغانس��تان و عراق و 

سوریه و رژه و مجلس ایران، دولت ذاتاً تروریست امریکاست. 
نمی ش��ود جنایات تکفیری ها را از س��کوالرهای لیبرال دموکرات کت و شلواری اتو کشیده 
ادکلن زده ج��دا کرد و نمی توان از س��ادگی و غفلت و همراهی برخی از س��کوالرهای داخل 
ممالک اسالمی با امریکایی ها و اروپایی ها به راحتی عبور کرد. این یعنی سکوالر و داعشی دو 

روی یک سکه اند!

نسرین صفاریان، کاربر افغان توئیتر، با انتشار تصویر فوق نوشت: 
جای خالی دختران هزاره  ای کابلی در مکتب سیدالشهدا بعد از 

انفجار خونین چند روز قبل


