
 آوارگی ۷۰۰ هزار نفر 
با کلید و سند قانونی در دولت

الهام عابدینی با اش��اره به روز نکب��ت در توئیتی نوش��ت: روز نکبت 
است؛ هفتاد و س��ومین س��الروز اخراج حدود ۷۰۰ هزار فلسطینی از 
خانه های شان در س��ال ۱۹۴۸. همه محله  ها و ش��هرهای آنچه امروز 
اس��رائیل نامیده میش��ه، روزی محله ش��یخ جراح بودن��د. اغلب این 

فلسطینیان با کلید و سند قانونی در دست آواره بیابان  ها شدند. 

فلسطین زنده است و نفس می کشد
علی باقری کن��ی در توئیتی نوش��ت: به میدان آم��دن وجدان جامعه 
بین المللی و دفاع تمام قد آزادیخواهان جهان فارغ از دین و مذهب از 
مظلومیت فلسطین و مقابله با پادگان تروریستی صهیونیستی، طوفانی 
است که هیچ سامانه دفاعی حتی گنبد آهنین را یارای مقاومت در برابر 

آن نیست. »فلسطین زنده است و نفس می کشد.«

خیزش مردم اردن
تقی دژاکام در توئیتی نوش��ت: هیچ خبری حتی اصابت موشک های 
فلسطین به مراکز حس��اس رژیم صهیونیس��تی در این چند روزه، به 
اندازه خیزش عظیم مردم اردن و حضور در مرز برای پیوستن به برادران 
فلسطینی و جهاد علیه رژیم صهیونیستی منو خوشحال نکرده. تعداد 
زیادی از اردنی  ها از مرزهای این کشور عبور کردند و وارد خاک فلسطین 
شدند. گفته می شود صهیونیست  ها به آنها تیراندازی کرده اند. آنها با 

ورود به یک پادگان مرزی، آن را به آتش کشیدند.

  روح اهلل نجابت:
در روزه��ای مانده ب��ه انتخاب��ات باید به 
گونه ای عمل کرد که س��ه طمع دشمن را 
ناکام گذاش��ت: ۱- طمع به رئیس جمهور 
آینده کشور؛ به این معنی که غربگرا نباشد؛ 
۲-طمع به اختالف نامزدهای جبهه انقالب؛ 
۳- طمع به ایجاد دوقطبی در موضوعی غیر 

از کارآمدی و مبارزه با فساد. 
  عبداهلل گنجی:

اگر رأی دهن��دگان بین برنام��ه کاندیدا و 
مس��ائل خود پلی برقرار نکنند و به قشنگ 
حرف زدن، حرف تند، تیکه پرانی، تیپولوژی، 

گرایش سیاس��ی و...  توج��ه کنند، همین 
وضع ادامه می یابد. در جوامع مردم س��االر 
بر سر بیمه درمان، مالیات، تعرفه واردات و 
صادرات، پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرین 

و...  رقابت می کنند. ما بر سر چی؟
  رضا سراج:

انتخابات ریاست جمهوری پیش رو صحنه 
رقابت »تداوم وضع موجود به نفع دولت« و 
»تغییر به نفع مردم« است ولی طنز جالبی 
که امروز رخ داد، حضور پرتعداد و لشکرکشی 
مدافعین تداوم وضع موجود برای ثبت نام و 

ژست های تغییرطلبی آنهاست!

  احمد مخبری:
برادرجا ن! جامعه، فض��ای محدود اطراف 
من و شما نیس��ت، اگر می خواهیم گرفتار 
تحلیل های گلخانه ای نشویم باید این نکته 

رو خوب بفهمیم!
  محمد عبداللهی:

بسترسازی برای مشارکت حداکثری و بعد هم 
پیروزی در انتخابات منوط است به شناخت 
دقیق از جامعه. قطعاً رویکردی که بخواهد 
با نگاه »سفید، سیاه، خاکستری « جامعه را 
تحلیل کند توان همراه ساختن مردم را ندارد. 
تعریف و تنظیم مناسبات با طبقه متوسط 

شهری ضرورت مغفول مانده است. 
  علیرضا کیان پور:

به طور جدی باید تالش کرد که مشارکت 
بیش از 5۰درصد باشد. انتخابات رگ حیاتی 

جمهوریت و یک پایه مشروعیت است. 
  سجاد رضایی:

حاال که همه اومدن از افراد مورد عالقتون بُت 
نس��ازید. همه ما آدمیم و هیچکس نمیتونه 
معجزه کنه غیر از معصومی��ن)ع(. فعالیت 
سیاسی به معنی یقه دریدن برای پاک و منجی 
نشون دادن کاندیدای محبوبمون نیست،چون 

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. 
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 رقابت »تداوم وضع موجود به نفع دولت«
با »تغییر به نفع مردم« در 28خرداد

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به پایان ثبت نامی های انتخابات ریاست جمهوری

ثبت ن�ام کاندیداه�ای س�یزدهمین دوره انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری موج�ی از 
واکنش ه�ای مختل�ف را در ش�بکه های اجتماعی به همراه داش�ت. کارب�ران ضمن 
پرداختن به اش�خاص ثبت نام کننده و بیانیه های آنها در پای�ان ثبت نام، نقطه نظرات 
خود را برای برگ�زاری انتخاباتی پرش�ور و حداکثری بیان کردن�د. کاربران معتقدند 

رقابت ه�ای انتخاباتی باید به ج�ای تخریب س�ایر کاندیدا ها به ص�ورت برنامه محور 
و عملیاتی جل�و رود. آنها همچنی�ن اذعان داش�تند صحنه رقابت پی�ش رو، صحنه 
رقابت گفتمان ه�ای »تداوم وض�ع موجود به نف�ع دول�ت« و »تغییر به نف�ع مردم« 
اس�ت. در ادامه بخش  هایی از واکنش ه�ای کارب�ران را در این خص�وص 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.

 4 عامل سقوط و انحطاط یک جامعه 
از نظر قرآن

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(:
آنچنان که از قرآن مجید استنباط کرده  ام، چهار عامل است که 
عامل فنای اقوام اس��ت و نقطه مقابل آنها عامل بقا. حال ممکن 

است عامل دیگری هم باشد و من از قرآن درک نکرده باشم:
۱( ظلم و بی عدالتی

۲( فساد اخالق
۳( تفرق و چنددستگی

۴( ترک امر به معروف و نهی از منکر
منبع: کانال تلگرامی »بنیاد ش��هید مطهری « به استناد کتاب 

پانزده گفتار، ص۳۱۱

   سبوي دوست

دکتر سیدحس��ین شهرس��تانی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: پیش از دوران مدرن، 
کل حیات اجتماعی، هستی یکپارچه داشته 
و تفکی��ک دو حوزه  عموم��ی و خصوصی 
بال وجه ب��ود. کل حی��ات اجتماعی به طور 
عمومی در خدم��ت دین و حی��ات دینی 
قرار داش��ت و س��احت های عرفی زندگی 
هم دس��ت نخورده باقی مانده ب��ود. البته 
به یک معن��ا بیان تفکیک ح��وزه  عمومی 
و خصوصی در دوآلیس��م پ��اپ و قیصر در 
قرون وس��طای مس��یحی وجود دارد و به 
این معنا، پیش تاریخ سکوالریسم و ظهور 
حوزه های عمومی و بعد ها حوزه  خصوصی، 
این دوآلیس��م مسیحی اس��ت. لیکن این 
دوآلیسم در قرون وسطا پررنگ نبود: پادشاه 
مشروعیت خود را از کلیسا کسب می کرد 
و فارغ و مس��تقل از آن نب��ود. حتی دولت 
انگلیس هم که خود را از کلیسای روم جدا 
کرد، به کل فارغ از مشروعیت مذهبی نبود 
و با تشکیل کلیسای سلطنتی انگلستان خأل 

مشروعیت دینی خود را پر کرد. 
در دوران رنس��انس بود که حوزه  عمومی 
به عنوان منطقه  گریز از قدرت دین ظهور 
کرد که عرصه  عمل دولت ملی مدرن بود. 
این همزمان اس��ت با ظهور دولت-ملت  ها 
و همزمان اس��ت با رش��د س��رمایه داری. 
س��رمایه داری در نظام فئ��ودال مبتنی بر 
کلیسا و بازارهای محلی آن عقیم می ماند. 
سرمایه داری مستلزم شکست قدرت کلیسا 
و ش��کل گیری بازار مص��رف بزرگ تری از 

بازارهای محلی است. دولت ملی، بازار ملی 
را برای سرمایه داری به ارمغان می آورد. پس 
حوزه  عمومی عرصه  ظهور سرمایه داری ملی 
است و ضامن بقای چارچوب  ها و مناسبات 

آن هم دولت مقتدر ملی است. 
در مرحله  بعد که مصادف با عصر روشنگری 
اس��ت، دولت مدرن خود مانع ش��کوفایی 
فردیت انسان مدرن و همچنین مانع توسعه  
سرمایه داری می گردد. در این مرحله است 
که حوزه  خصوص��ی در برابر حوزه  عمومی 
در عرصه  عمل دولت مدرن قد علم می کند 
و بدی��ن ترتی��ب آن را محدود می س��ازد. 
همچنین در این دوره است که »فرد مدرن« 
به معن��ی دقیق کلمه تول��د می یابد. نطفه  
این فردیت در توماس هابز موجود اس��ت: 
دولت م��درن محصول ق��رارداد اجتماعی 
فردی اس��ت. لیکن در هابز ظه��ور دولت 
به کلی فرد را به محاق می ب��رد. همچنین 

این فردیت در کوژیت��و دکارت نیز موجود 
است. اما آنجا هنوز به مرحله  فعلیت و تحقق 
تاریخی نرسیده است. در عصر روشنگری، 
انقالب های فرد گرایانه و آزادی خواهانه فرد 
مدرن و حوزه  خصوصی متناس��ب با آن را 
شکل می دهد و دولت مدرن را که خود سد 
شکوفایی فردیت انسان مدرن شده، محدود 
می سازد لذا تفکیک حوزه  عمومی و حوزه  
خصوصی به طور عمده مربوط به این دوره 
اس��ت. حتماً ظهور فرد مدرن بی نسبت با 
توسعه  سرمایه داری نیست. انسان ایده آل 
سرمایه داری همان انسان فردگرایی است 
که سود شخصی اش و نه عقاید و هنجارهای 
اخالقی و دینی اش مبنای عمل اجتماعی و 
فردی اوست. این همان انسان گزل شافتی 
یا انسان دورکیمی است که وجدان فردی 
فربه تری نسبت به انسان های سنتی دارد؛ 
همان انسان وبری است که عقالنیت ابزاری، 

منطق عمل اوست. او همان تولیدکننده و 
مصرف کننده  ایده آل سرمایه داری است. این 
همان انسانی اس��ت که واحد اصلی تحلیل 
در اقتصاد کالسیک مدرن قرار می گیرد و 

منطق سرمایه داری را موجه می سازد. 
گسترش مناسبات س��رمایه داری زمانی که 
به ش��کل گیری یک قش��ر اجتماع��ی با این 
خصوصیات منجر شد و طبقه  متوسط شهری 
مدرن به وجود آمد، زمینه برای انقالب سیاسی 
مدرن و ظهور نظام سیاسی دموکراسی که در 
تناسب کامل با چنین انس��انی است فراهم 
ش��د و بدین ترتیب تجدد از مرحله  واس��ط 
قبلی که آن را از عصر س��لطه  کلیسا ر هایی 
بخش��یده بود، عبور کرد و دموکراس��ی های 
مدرن جایگزی��ن دولت های مقت��در مدرن 
گردیدند و همزمان حوزه  خصوصی در برابر 
حوزه  عمومی برجسته می ش��ود. این همان 
مرحله ای است که فوکویاما آن را پایان تاریخ 
می داند: در این دوره، نظ��م و آزادی هر دو با 
هم به ارمغان می آید. چون مس��ئله  اساسی 
تجدد مس��ئله  پارادوکس نظ��م اجتماعی و 
فردیت و آزادی فردی اس��ت. گویی تا پیش 
از ظهور لیبرال دموکراسی این دو همواره از 
هم گریزان بوده اند و با ظهور دموکراسی های 
لیبرال این دو در یک سامان گرد هم می آیند. 
در اینجا دولت حداقلی که ضامن بقای نظم 
اجتماعی و همچنین ضامن حفظ آزادی های 
فردی است و حوزه های خصوصی گسترده ای 
که تا حدود زیادی از دس��ت اندازی دولت و 

قدرت مصونند، وجود دارد. 

گذری مختصر بر تکوین دولت مدرن
   یادداشت

زهرا دین محمد در توئیتی نوشت: اهدای کفش طالی رونالدو به مردم فلسطین در سال 
۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ و به جون خریدن سه س��ال محرومیت، مصداق بارز این جمله است: اگر 

دین نداری، الاقل آزاده باش!

یکی از فعاالن توئیتر با نام »وقا« در توئیتی کنایه  آمیز درباره س��کوت شیرین عبادی در 
وقایع فلسطین نوش��ت: کودکان و زنان غزه و افغانستان جزو حقوق بشری که ازش دفاع 
می کنم نیستند چون منفعتم در بی شرفیس��ت. الل  ترین شخصیت این روزها، کسی که 
جایزه دروغین صلح را از سازمان صهیونیس��تی نوبل گرفت تا خفه خون بگیره. شیرین 

عبادی دارنده جایزه صلح!

دین نداری، آزاده باش!
الل  ترین شخصیت این روزها

    تصویر منتخب

 چرا در جهان تخصص گرا
 از شاخه ای به شاخه ای پریدن بهتر است؟

کانال تلگرامی »ترجمان « در معرفی کتاب جدید این انتشارات با 
عنوان »وسعت یا عمق؟« نوشت: بسیار شنیده ایم که می گویند اگر 
می خواهید مهارتی را بیاموزی��د، اگر می خواهید نوازنده ای ماهر 
شوید، یا در هر کاری سرآمد شوید، باید از سنین کم شروع کنید، 
تمرکزتان را تماماً وقف آن کار کنید و ساعات زیادی را به تمرین 
هدفمند اختصاص دهید. اگر سرسری کار کنید و دست نجنبانید 
و متمرکز و مستمر کار نکنید، هرگز به جایی نخواهید رسید و دیگران گوی سبقت را از شما می ربایند. 
در یک کالم، برای موفقیت باید متخصص شوید. اما دیوید اپستین، در تحقیقی طوالنی و روشمند، 
مسیر موفقیت بسیاری از ورزشکاران، هنرمندان، مخترعان و دانشمندان را بررسی کرده و به نتیجه ای 
خیره کننده  رسیده است: در اغلب زمینه ها، به خصوص حوزه های پیچیده و پیش بینی ناپذیر، کامیابی 
از آن متفنن هاست نه متخصص ها. متفنن  ها به جای تمرکز بر یک حوزه، از این شاخه به آن شاخه 
می پرند؛ آنها راهشان را دیر پیدا می کنند، اما خالق تر و چابک ترند و راه حل  هایی را می بینند که از چشم 
همتایان متخصصشان پنهان می ماند. اپس��تین در این کتاب ماجراهای متعدد و دور از انتظاری از 
پیروزی  ها و شکست  ها نقل می کند و راهنمایی مان می کند که چطور بی آنکه سردرگم شویم و عمری 

را به بطالت بگذرانیم، جهانمان را وسعت ببخشیم و توانایی هایمان را پرورش دهیم.

هکرهای خّیری که عذرخواهی هم می کنند!
محمد رس��تم پور در کانال تلگرامی خود نوشت: س��ه نکته جالب در مورد حمله اخیر باج افزاری به شبکه 
سوخت رسانی امریکا با حمله گروه هکری دارک ساید به بزرگ ترین شبکه خط لوله سوخت امریکا، جایگا ه های 
سوخت در برخی از ایالت  های امریکا از کار افتاد و قیمت بنزین در امریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به 
باالی سه دالر در هر گالن افزایش پیدا کرد. تا اینجای کار چندان تعجبی ندارد، اما اینکه بدانیم شرکت کلونیال 
پایپ الین، دارنده این شبکه سوخت به عامالن این حمله سایبری که به دنبال باج بودند 5میلیون دالر آن هم از 
طریق رمزارز پرداخت کرده است، موضوع را اندکی قابل توجه می کند. رمزارز ها ممکن است در چنین معامالت 

اقتصادی سیاهی که دولت  ها به هیچ عنوان در آن دخالت ندارند، به کار گرفته شوند. 
دومین نکته در مورد دارک ساید این است که این گروه که در زمینه باج گیری از شرکت های بزرگ 
سودآور متبحر است، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ از کمک های خود به یک گروه خیریه به نام »بچه های جهانی« و 
یک پروژه آبرسانی که در راه بهبود دسترسی به آب سالم در برخی کشورهای آفریقایی کار می کند، خبر 
داد و حتی رسید واریز این کمک  ها را نیز در دارک وب منتشر کرد. کارشناسان امنیت سایبری هشدار 

دادند این گروه به دنبال باز کردن مسیری برای یک شکل از پولشویی جدید است. 
سومین نکته نیز آن است که با وقوع برخی زد و خورد ها و مختل شدن امور زندگی مردم امریکا، دارک ساید 

در بیانیه ای ضمن عذرخواهی گفته است نمی خواسته اقدام آنها تبعات اجتماعی در پی داشته باشد.

اتفاقاتی تاریخ ساز در فلسطین
جواد نیکی ملکی در کانال تلگرامی خود نوشت: به هوش 
باش��یم. این روز ها اتفاقاتی تاریخ ساز در فلسطین رقم 
می خورد.  ترکیب اقدامات زیر نشان از تغییرات راهبردی 

در فلسطین دارد.
۱( عملیات امنیتی-تخریبی محور مقاومت علیه اهداف 

نظامی، اقتصادی و امنیتی در عمق فلسطین اشغالی
۲( تظاهرات مردمی عرب های شهروند اسرائیل در عمق 

فلسطین اشغالی ۱۹۴۸
۳( مقاومت مدنی کم سابقه در مسجداالقصی و محله شیخ جراح

۴( اولتیماتوم های معتبر مقاومت علیه اسرائیل
5( تعداد و الگوی شلیک بی سابقه موشک های مقاومت

۶( شگفتانه های نظامی آتی در زمین و هوا و دریا و سایبری و... 
شواهد و معادالت جدید حاکیست که امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر موقع به سوی پرتگاه 

نابودی خود نزدیک شده است.

 توهین و تخریب ممنوع
دکتر علي داراب��ي در کانال تلگرامي خود نوش��ت: آیا در انتخابات ۱۴۰۰ می توانیم ش��اهد 
انتخاباتی به دور از توهین و تخریب باشیم؟ این سؤال را باید همه کاندیداها، کنشگران، احزاب 

و فعاالن سیاسی و ستادهای انتخاباتی در وهله اول پاسخ دهند. 
اگر هدف از حضور در انتخابات »خدمت به مردم و کشور« است پس چرا باید شاهد این همه 

بداخالقی، شایعه پراکنی، توهین و درشت گویي به این و آن باشیم. 
انتخابات آزاد، حق رأی، نهادهای برخاسته از اراده مردم با واسطه  یا بی واسطه و حق تعیین 
سرنوش��ت همه از برکات انقالب اسالمی بوده اس��ت. پاسداش��ت و صیانت از آن توسل به 

شیوه های ضداخالقی نیست. اصول اخالق انتخاباتی عبارتند از:
۱( پذیرش اصل رقابت در انتخابات از هر جناح و گرایش سیاسی. گرایش های سیاسی باید 

کاندیدای خود را داشته باشند. 
۲( احترام به تشخیص دیگران و قدرشناسی از کاندیداهایي که وارد عرصه مي شوند تا کشور 

را با شرایط تحریم های فلج کننده و کرونا مدیریت کنند. 
۳( اجتناب از پنهان کاری، خدعه و نیرنگ در معرفی کاندیداها، برنامه ها و شعارهای انتخاباتي، 

پیروزی با هر قیمت و تخریب رقیبان با هر وسیله مذموم است. 
۴( شفافیت و صداقت داشتن یک اصل بنیادی در انتخابات است. حامیان، اسپانسرها، کساني 
که پول و هزینه های ستادها و کاندیداها را مي دهند، باید معلوم باشند. تجربه نشان داده است 
بخش عمده فسادها در دولت ها توس��ط همین حامیان مالی صورت مي گیرد که چند برابر 

هزینه هایي که در انتخابات کرده اند از دولت پیروز در انتخابات طلب می کنند. 
5( تمکین به قانون برای همه و هر کس باید سرلوحه باشد. رئیس جمهوری که قرار است دوم 
شخص پس از مقام رهبری باشد، عالی ترین مقام اجرایي کشور و مجری قانون اساسی )البته 
در محدوده قانوني تعریف شده( و حافظ آن باید از همین ابتدای کار عماًل خود و اطرافیانش 

نشان دهند وفادار به قانون و فصل الخطابشان قانون است. 
۶( استفاده از رانت به هر طریق ممنوع است. کاندیداها باید در شرایط قانونی برابر و به دور از 

هر رانت نهادی اعم از حاکمیتی و دولتی باشند. 
سخن آخر آنکه اگر قصد خدمت است پس تخریب و توهین جایي ندارد. برای خدا و خدمت 

به مردم قصد قربت، توکل، توسل، اخالص و ایثار مي خواهد. 
به مردی ز دل دور کن خشم و کین/ جهان را به چشم جوانی مبین
حکیم ابوالقاسم فردوسی

عبرت وقایع فلسطین چیست؟
مهند حامدی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اگر به حوادث، فتنه  ها 
و بالیا با دقت و تعمق بنگریم، هرک��دام برایمان عبرت  هایی خواهند 
داشت.  در چند روز گذشته اتفاقات محله شیخ جراح را با دقت پیگیری 
می کردم و هر شب از طریق الیوهای اینستاگرام وقایع میدانی را نو به نو 
می دیدم. تاریخچه نزاع محله شیخ جراح را هم خواندم؛ محله ای متشکل 
از چهار خانواده بزرگ که زندگی  روزمره شان را می گذراندند، جنس شان 
با جنس طرفداران حماس و جهاد اسالمی فرق داشت و خطر خاصی 
برای رژیم صهیونیستی به حساب نمی آمدند. اما صهیونیست های افراطی با حماقت مفرطشان همین 
چند خانواده بی خطر را هم تحمل نکردند و این سیاه بختی را برای خود به وجود آوردند.  اما این طرف 
ماجرا مهم تر اس��ت: اگر حمایت نظامی حماس نبود، در عرض چند روز اثری از این خانواده  ها باقی 
نمی ماند. این مسئله نه تنها راجع به محله شیخ جراح، بلکه راجع به همه مسلمانان صادق است. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، قدرت های بزرگ دنیا به ظرفیت های عظیم اسالم پی بردند و هرچه در 
توانشان بود برای از بین بردن اسالم و جلوگیری از نفوذش به کار بردند.  یکی از راه های مقابله شان با 
انقالب اسالمی، ترویج دو قرائت اسالم داعشی و اسالم لیبرال میانه رو و مخیر کردن مردم به انتخاب 
میان یکی از این دو قرائت بود که طبعاً نتیجه این اختیار ترویج اسالم بی خطر لیبرال است. به عبارتی 
دیگر دو لبه قیچی برای از بین بردن قرائت اسالم ناب محمدی.  اما در این میان سادگی برخی مسلمانان 
به خصوص برخی طیف های سنتی تأسف برانگیز است که گمان می کنند اگر فاصله خود را با جمهوری 
اسالمی حفظ کنند و ژستی دور از سیاست به خود بگیرند، غرب آنها را می پذیرد و آنها می توانند در 
فضایی گل و بلبل به تبلیغ اسالم رحمانی بپردازند.  در حالی که حتی استقبال از مسلمانان مخالف 
انقالب اسالمی در غرب هم به برکت انقالب اسالمی است. مسلمانان مخالف انقالب اسالمی در غرب، 
صرفاً حربه ای برای از بین بردن قرائت اسالم ناب محمدی هستند؛ به تعبیر برژنسکی حمایت از شبکه 
مسلمانان میانه رو جهت تضعیف اسالم سیاسی. بر فرض محال حتی اگر روزی انقالب اسالمی آسیب 
ببیند، هیچ یک از بزرگان سنتی دور از سیاست و دور از جمهوری اسالمی، از دست دشمنان اسالم در 
امان نخواهند بود.  چه بخواهیم چه نخواهیم کار به اینجا رسیده و چاره ای دیگر نیست. اگر دغدغه دین 
را داریم باید بدانیم که » امروز، قرارگاه حسین بن علی)ع( ایران است و اگر جمهوری اسالمی آسیب 

ببیند، بیت اهلل الحرام و قرآن آسیب خواهد دید. « قدر نعمت بدانیم.
    ریحانه حسینی با انتشار تصویر فوق نوشت:   لباس عید کودکان غزه؛ حقوق 

)بی( بشر. 
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