اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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كانال رسمي «بنياد شهيد مطهري» در
تلگرام با اس��تناد به صفحه  ۲۳۵كتاب
پانزده گفتار از استاد مطهري ،بخشي از
فرمايشات استان شهيد را در خصوص
بهداش��ت عمومي به اشتراك گذاشت.
اس��تاد ميفرمايند :وقتي من فهميدم
بيماري و سالمتي مسئلهاي واقعي است
ن�� ه س��ليقهاي ،ناچ��ار از آن جهت كه
مسئول سالمت خود هستم بايد حدودي را براي سالمت و بهداشت خود در نظر داشته باشم و
از محدوديتهايي پيروي نمايم .مث ً
ال اگر معاشرت با فالن مسلول براي من احساس خطري در
سالمتيام داشته باشد ناچار من بايس��تي در روابطم با آن شخص مسلول نوعي تجديد نظر
بنمايم؛ يعني رابطه من از نظر بهداشتي با يك نفر سالم و رابطه من از نظر بهداشتي با يك فرد
مريض و مسلول نميتواند يكجور و يكسان باش��د .همچنين رابطه من با يك محيط سالم و
بيميكروب و رابطه من با يك محيط ميكروبزا نميتواند يكجور باشد .اين از نظر فردي.
از نظر خانواده و خاندان خودم هم همينطور و از نظر جامعه هم  -كه من مسئول جامعه نيز
هستم  -بايد روابطم از مسائل حقيقي پيروي نمايد .اينجا از يك طرف من مسئول سالمت
خود هستم و از طرف ديگر بايد در راه مبارزه با اين بيماري در اجتماع كوشش كنم و سالمتي
در جامعه ايجاد نمايم و احياناً اگر الزم شود خودم را و س�لامتم را فداي جامعه كنم .گاهي
مريضي در مقابل فعاليتهاي بهداش��تي من مقاومت ميكند ولي من نبايد او را در انتخاب
بيماري آزاد بگذارم بلكه بايد سالمتي را به او بدهم .او بعد از كسب سالمتي از من تشكر خواهد
كرد و ممنون خواهد شد.

چگونهعمرطوالنيكنيم؟

آيتاهلل جوادي آملي:
چرا ما نسياً منسيا بشويم ،فراموش بشويم؟! يك كسي كه هيچ
اثري از او نيست( ،نسياً منسيا) اس��ت .چرا ما اينجور باشيم؛ ما
كه برابر سوره مباركه ياسين ميتوانيم 2هزار سال عمر بكنيم!
فرمود :شما كار خوب بكن ،ما مينويسيم.
پس ما ميتوانيم هزار سال2 ،هزار سال عمر بكنيم؛ تا چه اندازه
همت باش��د ،اثر ما چه باشد؛ مسجد ما ،حس��ينيه ما ،درمانگاه
ما ،راه ما؛ هر چه براي مردم س��اختيم؛ يك كس��ي راه ساخت،
يك كس��ي دارویي را -قربه الي اهلل -كش��ف كرد ،يك كس��ي
بيمارستاني ساخت؛ تا اين بيمارستان هست ،او زنده است! فرمود:
قدموا و آثارهم) .سوره ياسين ،آيه ۱۲
ما مينويسيم( ،و نكتب ما ّ
منب�ع :كان��ال تلگرام��ي «آيتاهللالعظم��ي ج��وادي آمل��ي
(مدظلهالعالي)» به اس��تناد س��خنراني در ديدار با اقشار مختلف
مردم 1396/5/25

واي كه اگر واتساپ يك اپ ايراني بود!

امير اميدنژاد توئيت كرد :اين همه گير و بد عملي واتساپ چه در اَپ
گوشيش چه در نسخه دكستاپش اگه در نسخههاي ايراني پيامرسانها
بود ،چقدر مسخره و خودتحقيري ميكرديم !

كاريكاتوري از دردها و داغها

رسول شكرينيا در توئيتي با انتش��ار تصوير فوق نوشت :كاريكاتور ،هنري
بينالمللي و دردهاي نگفته است در دلهاي نهفته ...طرحي زيبا و البته تلخ
درباره جنايات داعش در منطقه خصوصاً افغانستان كه با شباهتسازي به
مسابقه ورزشي ،به نقش اصلي حمايتكنندگان و مربيان واقعي تروريسم
يعني رژيم صهيونيستي و رژيم امريكا اشاره ميكند# ...افغانستان_تسليت

وقتي نزدن چمن پارك دورقوزآباد ازتعطيلي
 ۱۳شركت گاز انگليسي مهمتر است!

مهدي پيشبين در توئيتي با اشاره به خبري از «گاردين» نوشت13:شركت
تأمين انرژي در انگلس��تان بهخاطر بحران س��وخت تعطيل شدند! ولي
رسانههاي فارسي زبان لندننشين اص ً
ال هيچ حرفي در اين رابطه نميزنند!
حاال شما ببين وقتي يه هفته چمن يكي از پاركهاي دورقوزآباد سفلي رو
نزنند ،بيبي سي برامون در مورد بحران چمن در ايران صحبت ميكنه!
تصویر منتخب

اين به تنهايي كافي نيست

مطالبات كاربران شبكههاي اجتماعي در آستانه معرفي وزير پيشنهادي آموزشوپرورش به مجلس

كانون تحول كشور را دريابيد

در حالي كه بيش از دو ماه از تش�كيل دول�ت و يك ماه از آغاز س�ال تحصيلي جديد
ميگذرد ام�ا همچنان وزارتخان�ه آموزشوپرورش ب�دون وزير و با سرپرس�ت اداره
ميشود .كاربران شبكههاي اجتماعي ضمن گاليه از وضعيت موجود از رئيسجمهور
خواس�تند هر چه س�ريعتر گزينه خود را به مجل�س معرفي نمايد تا اي�ن وزارتخانه

نيز س�امان يابد .كاربران همچنين نس�بت به برخ�ي گزينههاي مط�رح انتقاداتي را
بيان داش�تند و مالكهايي را براي وزير مطلوب ارائه دادند .كاربران تأكيد داش�تند
كه وزير بعدي بايس�تي حتم� ًا از بدن�ه آموزشوپرورش باش�د تا بتوان�د تحول اين
وزارتخانه را راهب�ري كند .در ادامه بخشهايي از واكنشه�اي كاربران را ميخوانيد.

مرضيه تعقلي:
چرا بچههايانجمن اس�لامي ،جاد ،بس��يج،
مستقلين و عدالتخواهان هيچدغدغه و كنشي
در رابطه با آموزشوپرورش ندارند؟ نقدا ً س��ر
جريان انتخاب وزير كه مهمترين و مؤثرترين
فاكتور در وضعيت آينده اين وزارتخونهو بالطبع
جامعهس��ت ،چه نظري يا مطالبهاي دارند؟
آموزشوپرورش كجاي آرمان تشكلهاست؟
فهيمهطباطبايي:
 27روز از سال تحصيلي گذش��ته و وزارت
بحران زده آم��وزش و پرورش با  14ميليون
دانشآموز و يك ميليون معلم و كارمند دو ماه
است كه بيوزير مانده .هر روز هم يكي مدعي
ميشود كه او گزينه قطعي وزارت است .اين
بال در هر دورهاي بر سر نظام آموزشي كشور

آن كشور اس��ت .مدرس��ه كانون تحول ،معلم
معيار تحول است .آموزشوپرورش را دريابيد.
#وزير_پيشنهادي_آپ
فاطمه عاني:
شخصي بايد تصدي وزارت آموزش و پرورش
را بر عهده بگيرد كه از بدنه اين سيستم باشد،
نگاه خارج از چارچوب معلمي و اقتضائات آن
براي اين سيس��تم بيمار و آسيب ديده ،سم
است ،سم# ...وزير_پيشنهادي_آپ
سجاد صديقي:
خط��ر آدمهايي ك��ه از دغدغه آم��وزش و
پرورش ،فقط دغدغه پست وزارت دارند ،فقط
جاهطلبي نيست ،بلكه رسوخ سياستزدگي
بيش ازپيش است .رهاكنيد اين جسم نحيف
را# ...وزير_پيشنهادي_آپ

علي عزيزي:
يقين داشته باشيد كه هيچكس ،هيچكس
جزكسيكهمعنايتعليموتربيترادرتجربه
زيسته ،درك كرده و در اين اتمسفر حضور
داشته ،نميتواند وضعيت وزارت آموزش و
پرورش را فهم كرده و آن را به وضع مطلوب
نزديك نمايد# .وزير_پيشنهادي_آپ
مجتبي همتيفر:
يكيازمعيارهاياصليبرايمحكگزينههاي
محتمل تصدي وزارت آپ ،اين است كه در
سمتهاي قبلي درون و برونوزارتخانهاي،
برايتحولچهگامهاييبرداشتهاست؟چقدر
منتقد و مانع اقدامات نادرست سيستم بوده؟
صدايش را در برابر انحرافها و بيعدالتيهاي
سيستم چقدر بلند كرده و هزينه داده؟

دكتر احسان رضايي ،منتقد ادبي در كانال
تلگرامي خود از انواع چاپهاي ديوان حافظ
نوشت .تلخيصي از نوشته او در ادامه از نظر
ميگذرد :در بازار كتاب چاپهاي مختلفي از
ديوان حافظ وجود دارد و هميشه اين سؤال
پيش ميآيد كه كدام چاپ را بخريم؟
اولين نكته اين است كه بدانيم اين اختالفات
از كجا آمده؟ يك دلي��ل اين وضعيت ،خود
آقاي حافظ عزيز است .ديوان حافظ حدود
 ۵۰۰غزل دارد .آن وقت عمر شاعري ايشان
چقدر بوده؟ اگر تاريخ وفات خواجه را از تاريخ
عزل قديميترين اميري كه حافظ ش��عري
خطاب به او دارد (يعني شعر شكايت از ضبط
اسبش توسط مأموران حكومتي ،با شروع:
«خسروا ،دادگرا ،ش��يردال ،بحركفا )»...كم
كنيم ،ميشود  ۴۹سال .آن تعداد غزل براي
اين تعداد سال خيلي كم است( .براي مقايسه
بايد بدانيم كه س��عدي عالوه بر بوس��تان و
گلس��تان  ۷۰۰غزل دارد و موالن��ا در كنار
«مثنوي معنوي»  ۲۸۰۰غزل ) .خب حافظ
همكهشاعردرجهيكياست.پسمنطقياش
ميشود اينكه حافظ به جاي سرعت ،دقت
داشته و روي غزلهايش حسابي كار كرده و
حداقل براي هر كدام يك ماه وقت گذاشته.
حافظ چون از همان زمان خودش حسابي
طرفدار داشته ،نسخههايي از شعرهايش ،از
همان زمان خودش در دست هست كه در آنها
شكلهاي متفاوتي از اشعارش پيدا ميشود.
بع��د از خ��ود اس��تاد حافظ ،ميرس��يم به
كاتبهاي نس��خههاي خطي كه در دنياي
قديم به سفارش اين و آن ،كتابها را رونويسي

نازل ميشود و كك كسي هم نميگزد.
مهديه قاضي ميرسعيد:
تكرار مكررات است كه بگوييم آپ را دريابيد.
وزير پيشنهادي آپ بايد آموزش و پرورش را
دركنمايدوگوشهچشمشبهسندتحولمان
باشد .براي يك بار هم ش��ده با انتخاب وزير
فرش نكته نظرات
مناسب و با صالحيت ،از ِ
عرش
ماديگرايانه و اش��رافيگري ما را به ِ
تحول در اين نظام ببريد.
كاربري با نام «پيشخورد .ف:».
يكيازاستراتژيكترينومهمترينوزارتخانههاي
كشور وزارتخانه آموزشوپرورش است .چون اين
وزارتخانه بار تربي��ت آموزشوپرورش نيروي
انس��اني هركش��ور را برعهده دارد و توسعه و
پيشرفت هر كشور در گرو نيروی انساني كارآمد

كدام چاپ حافظ را بخريم؟

ميكردند .بعضي از اين كاتبها ،چيزي را جا
ميانداختند يا غلط و غلوط مينوش��تند و
بعدا ً بقيه ه��م از روي همانها نوش��تهاند و
همين شده سند .يك گروه ديگر از كاتبان
نسخههاي خطي ،برعكس زيادي احساس
باسوادي داشتند و در ش��عر حافظ اضافه و
دستكاري هم كردهاند.
همه اينها دست به دست هم داده تا تعداد
بسيار زيادي نس��خه خطي از ديوان حافظ
داشته باش��يم .براي حل مشكل و رسيدن
به اصل ش��عرهاي حافظ ،اس��تادهاي فن
چند راهحل دارند :يكي اينكه بگرديم يك
نسخه قديميتر و كمغلطتر پيدا كنيم ،آن
را بگذاريم جلوي رويمان و با كمك چندتا
نسخه ديگر ،گيرهايش را بگيريم .تصحيح
دكتر ناتل خانلري (با  ۱۴نس��خه) و دكتر
نيساري (با  ۵۱نسخه) هم از معروفترين
نمونههاي اين دسته هستند.
اما يك گروه ديگر از اس��اتيد هم هستند كه

تازهترين اقدام اقتصادی تركيه علیه اقتصاد ايران

باغ دولتآباد ،يزد | عكاس | Shilan amirashayeri :انتشار در صفحه توئيتري «»Iran land

عكسالعمل مناسب در برابر كساني كه مقابل
فعاليتهاي بهداشتي مقاومت ميكنند چيست؟

رضا هداوند در توئيتي نوشت :تركيه براي به زانو درآوردن اقتصاد ايران از هيچ كاري دريغ
نميكنه .در تازهترين اقدام خصمان��ه خود ،واردات فرش ايران رو ممنوع كرده .آيا ش��ما
حاضريد خريد محصوالت تركيه رو تحريم كنيد؟

ميگويند كار ادبي مثل سياست نيست كه
بخواهي��م رأي بگيريم؛ به ف��رض اگر صدتا
نس��خه هم يك عبارت غلط را از روي دست
نوشته باشند ،تكليف چيست؟ يعني جز اين
نسخهها ،بايد به ذوق و سليقه و سواد خودمان
هم اتكا كنيم .از كس��اني ك��ه ايده تصحيح
ذوقي را انجام داد ،مرحوم انجوي ش��يرازي
بود كه ميگفت حافظ ،شيرازي بوده و يك
شيرازي ش��عرش را بهتر ميفهمد و مث ً
ال در
دل ريشم فكناي گنج روان/
بيت «سايهاي بر ِ
كه من اين خانه به سوداي تو ويران كردم» آن
نسخههايي كه نوشتهاند «گنج مراد» اشتباه
كردهاند ،چون هنوز هم در شيراز افسانهاي
يخسروپرويزپسازمرگش
هستكهگنجها 
مثل اموال قارون در خاك فرو رفت و به اين
راحتي هم نميشود پيدايش��ان كرد و مدام
زير زمين در حركت هستند ،اما ممكن است
موقع حركت گنج از برخورد سكههاي طال به
همديگر سروصدايي ش��نيده شود و اينجور

وقتها بايد س��ريع يك ميخ بزرگ به محل
صدا زد تا گنج را متوق��ف كند .براي همين،
گنج روان به
بعضي از ملت آنقدر به ه��وس ِ
خانه ميخ ميكوبيدند كه خانه خراب ميشده
و حافظ با همين تصوير شعر گفته .هوشنگ
ابتهاج ،يا سايه شاعر هم در تصحيحش گفته
ضمن توجه به نسخههاي خطي ،بايد ضبطي
را انتخاب كرد كه شاعرانهتر باشد.
اين جزئيات را گفتيم تا بدانيد كه كار انتخاب
آنقدرها هم ساده نيس��ت .پس موقع خريد
ديوان حافظ حواستان باشد كه اوالً اين چاپ،
اسم مصحح دارد يا نه؟ اگر نداشت ،چاپ قابل
اعتمادي نيست .دوم اينكه از چاپهايي كه
نوشته «بر اساس تصحيح فالني» پرهيز كنيد.
اين حرف يعني كه ناشر ،اص ً
ال دقت نداشته و
هر كاري دلش خواسته كرده .سوم هم اينكه
س��راغ تصحيحهاي معروف و معتبر برويد.
پيشنهاد نگارنده ،يكي از تصحيحهاي سليم
نيس��اري (از دس��ته تصحيحهاي مبتني بر
اصالت نسخهها) يا تصحيح هوشنگ ابتهاج
س��ايه (از دس��ته تصحيحهاي ذوقي) است.
دليلش هم اعتبار آنها و در عين حال ،كتاب
آرايي خوب و سادگي استفاده از آنهاست (ناشر
تصحيح نيساري ،نشر سخن و ناشر تصحيح
سايه ،نشر كارنامه است) .اگر هم از آن دسته
كساني هستيد كه حتماً بايد شعر را با معني
بخوانيد ،ديوان حافظ خوب براي شما ديواني
است كه با اسم «حافظِ عاش��ق و رند» (نشر
مازيار) منتشر شده و در آن ،ابراهيم قيصري از
حافظ پژوههاي برجسته ،تكتك بيتها را به
زبان خيلي ساده توضيح داده است.

مصداقي از ناكارايي و نابرابري اقتصادي

علي چشمي در توئيتي نوشت :ناكارايي و نابرابري اقتصادي يعني يه خانم كه روزي هشت
ساعت در مزرعه كار ميكنه  ۶۰هزار تومن بگيره و يه خانم كه در اداره جهاد كشاورزي روي
چند تا نامه كار ميكنه روزي  ۶۰۰هزار تومن بگيره!

احمد بناف��ي در كان��ال تلگرامي خود
نوشت :رابرت مالي نماينده ويژه دولت
امريكا در امور ايران روز چهارشنبه به
وقت محلي د ر انديشكده كارنگي گفته
است اگر دولت پيشين امريكا از برجام
خارج نشده بود ما در اين نقطه نبوديم.
اين مقام ارش��د وزارت خارجه امريكا
مدعي شد دولت بايدن پيشنهاداتي را
مطرح كرد كه اگر ايران وارد مذاكره ميش��د و به تفاهم ميرسيديم تمام تحريمهايي كه با
برجام در تناقض يا ناسازگار بودند ،به سرعت لغو ميشدند ،بنابراين از نظر اعتمادسازي اين
مهمترين اقدامي بود كه دولت بايدن ميتوانست آن را انجام دهد.
اساساً منظور مالي نسبت به نقطه موجود اين است كه اكنون ايران از محيط كاناليزه شدهاي كه
توسط تيم امنيت ملي اوباما طراحي شده بود خارج گرديده و اين وضعيت نتيجه سياست فشار
حداكثري دوران ترامپ است كه ايران را وادار نموده كه كاهش تعهدات دهد .اين اظهارات به
شكلي ميتواند بخشي از برنامههاي تيم امنيت ملي بايدن را نمايان سازد .جاي ترديد نيست
كه مسئله اساسي تيم بايدن در مذاكرات آتي اين است كه چگونه ايران را در محيطي قرار دهند
كه از يكسو مجددا ً امتيازات برجامي را آنگونه كه بوده و حتي بيشتر از ايران بگيرند و از سوي
ديگر آنگونه كه ايران انتظار دارد از رفع تحريمها بهرهمند نگردد .رابرت مالي تصريح كرده است
مهمترين اقدام اعتمادس��ازي اين بوده كه ما به ايران بگوييم آمادهايم تمام تحريمهاي وضع
شده در دولت ترامپ را كه ناسازگار با برجام بودند ،لغو كنيم و اين مسئلهاي است كه امروز نيز
با آن روبهرو هستيم .اين اظهارات مالي يقيناً به آن اندازه كافي نيست كه ايران و  5+1را به يك
توافق برساند؛ چراكه ايران در پس يك تجربه تلخ آموخته در قبال آن چيزي كه قرار است از
محدودسازي در حوزه هستهاي بهدست آورد ،بايد تضمين بگيرد .امريكا گامهاي اعتمادساز
خود را برداش��تن تحريمها (البته نه همه آنها) روي كاغذ ميداند و جمهوري اس�لامي آن را
نشانه حسن نيت امريكا قلمداد نميكند؛ چراكه مشخص نيست فرداي توافق مجددا ً در همان
مسيري قدم بر ندارند كه اوباما قدم برداشت .به عبارتي هيچ تضميني نيست كه فرداي توافق
به اين شكل امريكا توافق را يكطرفه نكرده و از برداشتن تحريمها به صورت عملي سر باز نزند.
ايران خطوطي را براي يك توافق مطلوب و منصفانه ترسيم كرده كه بخش اصلي آن اين است
كه ما به ازاي تعهدات هستهاي ،لغو تحريمها و بازگشتناپذيري آنان براي انتفاع اقتصادي پايدار
است؛ چيزي كه تيم امنيت ملي بايدن به شدت از آن واهمه دارد.

امريكا و سعوديها
دنبال جنگ داخلي در لبنان هستند؟!

س��عيد غفاري در كانال تلگرامي خود
نوشت :دادههاي زيادي وجود دارد كه
امريكاييها و عربستان سعودي در حال
اعمال نف��وذ در پرونده انفج��ار لبنان
هس��تند؛ چراكه اخيرا ً برخي از وزراي
نزديك ب��ه حزباهلل و جنب��ش اَمل از
سوي قاضي اين پرونده مقصر شناخته
شده يا حكم جلب براي آنها صادر شده
است ،حزباهلل البته معتقد است كه اين يك تباني سياسي به حساب ميآيد .بر همين اساس
بود كه طرفداران حزباهلل و امل روز پنجشنبه براي نشان دادن اعتراض خود مقابل ساختمان
دادگس��تري لبنان تجمع كردند ،اما تجمع مس��المتآميز آنها با پاس��خ جريانهاي مسلح
(طرفداران جعجع) روبهرو شد كه چندين كشته و دهها زخمي بر جاي گذاشت .طراحي و
برنامه موجود در پشت پرده اين مسئله يك بار ديگر اين گمانه را تقويت ميكند كه كشورهاي
خارجي به دنبال راه اندختن جنگ داخلي در لبنان هستند.

امريكا باز هم نتوانست غلطي بكند!

عبدالرحيم انصاري در كانال تلگرامي
خود نوشت :پرسش اساسي در ارتباط با
تحوالت اخير منطقه شايد اين باشد كه
وقتي جمهوري اسالمي به رغم همه منم
منمهاي امريكا و شاخ و شانه كشيدنش
براي دنيا ،در عين خونسردي حتي بيخ
گوش اياالت متح��ده تحريمهايش را
نقض ميكند و با ونزوئالي محصور كه
هيچكس جرئت مراوده با او را ندارد محصوالت نفتي تبادل مينمايد ،اسرائيل سيخي چند؟!
ساعاتي پيش رويترز نوشت :يك ابرنفتكش با پرچم ايران ،در حال ترك آبهاي ونزوئال و حامل
۲ميليون بشكه نفت خام سنگين ميباشد كه از شركت دولتي اين كشور ( )PDVSAتحويل
گرفته است .نفتكشي كه چندي پيش ۲ميليون بشكه فرآورده نفتي به ونزوئال تحويل داده بود،
حاال با همان مقدار نفت خام در حال بازگشت به سوي ايران است و امريكا هم هيچ غلطي نتوانست
با آن بكند! اين اقدام بخشي از توافق جمهوري اسالمي با اين كشور بوليواري جهت شكستن حصر
ونزوئال و خنثي كردن تحريمهاي امريكاست و ما امروز با صالبت اقيانوسها را پشت سر ميگذاريم
و استراتژيكترين كااليمان را بهرغم ميل اياالت متحده صادر ميكنيم ،آن هم به كشوري كه
مراوده با آن خط قرمز دولت ترامپ در گذشته و بايدن در امروز است!
در اينجا يادآوري دو نكته خالي از لطف نيست :اوالً اينكه حريف اصلي ما در دنيا امريكاست و
فرومايههايي چون تركيه ،باكو ،اسرائيل و امثالهم در منطقه ،با وجود سر و صداهايشان اساساً
براي ما دغدغهاي به حس��اب نميآيند؛ ثانياً ما اگر در بُعد نظامي قوي نميش��ديم ،موشك
نميداشتيم ،پهپاد نميساختيم ،در جنگ الكترونيك ،سايبر ،ليزر و پدافندها سرآمد نميشديم
و بر غرب آسيا تسلط نمييافتيم آيا باز هم ميتوانس��تيم دست به چنين اقداماتي بزنيم و به
قلدري مثل امريكا در محله خودشان بگوييم به تو چه؟! امريكا خوب ميداند در مغرب زمين
به كشتي ما دست درازي كند ،در مشرق زمين حالش را خواهيم گرفت و اين را قب ً
ال به اثبات
هم رساندهايم؛ هم اينجا در بوشهر ملوانانشان را به قليه ميگو دعوت كرديم و سرباز مؤنثشان
را با چفيه محجبه ساختيم ،هم از كرمانشاه با موشكهاي نقطه زن عين االسدشان را ويران
كرديم و هم در بندرعباس از نفتكش متحد هميشگياش بريتانياي صغير اذان پخش كرديم!
خالصه غرض اين بود كه ضمن ارسال فاتحهاي به روح هاشمي رفسنجاني عرض كنم اگر قرار
بود دنياي امروز ما آن چيزي باشد كه در سر آيتاهلل بود االن ذليلتر از آن بوديم كه امروز چون
مني بيايد اينجا براي شما با افتخار از قدرت جمهوري اسالمي بنويسد!
همه اينها را فقط و فقط مديون سياستهاي امام سيدعلي خامنهاي و واليتمداري سربازان جان
بركفش هستيم كه كشتي طوفانزده انقالب را از متالطمترين اقيانوسها عبور داده است.

