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دنیای بی علی

(ع)

خداوند انسان را آفرید و وجودش را به ارزنده ترین
گوهر که همانا «عقل» است بیاراست و این «پیامبر
درونی» را مایه شناخت و معرفت و حرکت و کمال
قــرار داد و چون به علم لم یزلی خود می دانست
پای عقل با همه ارزش و عظمت اش برای رساندن
انسان به قله سعادت و کمال ،لنگ است ،هزاران
«پیامبر»بیرونیبرانگیختتاانسانبهعنواناشرف
مخلوقات توان رسیدن به «آن چه» و «آن جا» که باید
را بیابد .این لطف الهی حتی با بعثت و رحلت اعظم
پیامبران،هموکهنامبرداراستتوسطخدایرحمان
به خاتم النبیین پایان نیافت و حضرت حق پس از
ختم نبوت در وجود سراسر برکت و رحمت حضرت
ختمی مرتبت و بسته شدن پنجره وحی ،نور حق و
حقیقتوهدایترابهسویبشراز«خورشیدنبوت»
به«ماهامامت»بازتابانیدویگانهمولودکعبهراسرآغاز
تابشایننورالهیتاظهورمنجیودمیدناسرافیل
در «صور» قرار داد تا انسان برای رسیدن به کمال و
سعادتواقعیسرگشتهومتحیرنماندوچنینشدکه
خداوندپسازپیامبررحمت،عبدصالح،روحایمان
و قرآن ناطقی را به امامت امت گماشت که اگرچه
پیامبرنبودامابهنصصریحقرآندرآیهمباهله«جان
پیامبر» بود ،علی (ع) که خداوند از نام خودش بر او
نام نهاد ،علی(ع) بزرگ شده دامان پیامبر ،پسرعم
او ،اولین مرد ایمان آورنده به رسالت او ،اولین مرد
اقتدا کننده به نماز پیامبر ،همسر و یگانه «کفو»
زهرایاطهرَ ،کنندهدرقلعهخیبر،علی(ع)هموکهبه
فرمایشرسولاکرم،ضربتیومخندقشبرسرنماد
شرک و کفر و جهالت از عبادت جن و انس برتر آمد،
علی(ع)کهمحرماسرارونیوشندهنابترینلحظات
و دقایق و حقایق هستی از زبان پیامبر(ص) بود،
علیژ(ع) که بنده صالح خداوند و عبد مطیع حضرت
حق بود به غایت در همه لحظات عمر پیامبر ،تابع،
عاشقومریدمحضحضرتشبود،علی(ع)کهنهتنها
در میدان جنگ و مقابله با کفر و باطل بلکه حتی در
«لیلةالمبیت»جانفدایحضرتخاتمبود،علی(ع)

هموکه«روحایمان»و«حقیقتنماز»بودوهمچنان
سربه
هست،علی(ع)«اهلکساء»واهلبیتواهل ّ
حکمت بالغه و امر الهی پس از رسول اکرم به عنوان
وصی ،موال ،راهنما ،جانشین و امام معرفی شد اما
 ...شد آن چه نباید ...زمانه از آن برهه سرنوشت
ساز که گذشت و پس از 25سال ،آن گاه که اوضاع
بسیار نابه سامان شده و از سنت نبوی فاصله گرفته
بود و همچون معاویه ای بر بخش عظیم و مهمی از
جغرافیای سرزمین اسالم مسلط شده و دستگاه
سلطنت را در شام جایگزین امامت و حتی خالفت
کــرده بــود ،مردمان امــام(ع) را بر جایگاه خالفت
نشاندند اما چه نشاندنی؟! که در آن چهار سال و
اندیحاکمیتوالیتوامامتامیرمومنان،چهخون
ها که به دل علی (ع) نکردند ،از ناکثین و قاسطین
و مارقین گرفته تا متنسکین و متحجران و «اشباح
رجال»و«همجرعاعی»که«یمیلونمعکلریح»وهر
دمبهسوییروندهبودندوخالصه،بازمجموعهساده
لوحان،متحجران،دنیاخواهان،خشکمغزانودر
رأسآنانامامستیزانحقناباورکهاسالمتنهالقلقه
زبانشانبودوایمانحقیقیوباورراستینبهتوحیدو
نبوتومعادراهیبهجانهایشاننبردهبود،باموالی
متقیان امیرمومنان چنان کردند که موال از خدا،
خالصیازدستچنینمردمانیراطلبمیکرد.
مثلثشومامامکشی
ســرانــجــام مثلث شــوم شــرک و کفر از یــک سو،
کژاندیشی و جمود و تحجر و جهالت از دیگر سو و
دشمنیبااهلبیتوحقیقتوامامتووالیتحقاز
سویدیگر،کارخودراکردوشمشیرجهالتوشرک
ونفاقودنیاطلبیرابرفرقتجسمعدالتفرودآورد
و ابن ملجم مرادی ،آن شقی ترین ابناء بشر ،وسیله
و نماینده حق ستیزان ،کژاندیشان و متحجران و
حق ناباوران باطل کیش شد که خون پاک و مطهر
امیرمومنان ،آن یگانه زمان پس از رسول خاتم ،آن
اتموعینیعدالت،آنواقفبه«علمغامض»،
تجسم ّ
آن باب مدینه علم نبوی بر محراب عبودیت حضرت
حق ریخته شود و دنیا از وجود علی(ع) محروم شود
و داغ علی(ع) تا آخرالزمان نه تنها بر دل شیعه که بر
دلهمهمسلمانانوبلکهعالمهستیبنشیندودنیا
«بیعلی»شود.
و دنیای بی علی (ع) می شود دنیای بی عدالتی و
شقاوت و بی رحمی ،دنیای بی علی(ع) می شود
دنیای ستمگری و خون مردمان بی گناه ریختن،
می شود شکل گیری وهابیت و در َمدرس سراسر
جمود آن «داعش پروری».
دنیای بی علی(ع) هر آن آبستن هــزاران ظلم و

روحانی :قطعا از رنج و مشکالت مردم خبر دارم
اگر قانون اساسی اجرا شود ،دولت اختیارات کافی دارد
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• ای کاش یک نفر پیدا می شـد و می آمد جلوی
این همه گرانـی و تـورم وفسـاد رو می گرفـت! به
خدا دیگه از این همه بدبختی خسـته شـدیم!
••اگـه می خـوای بـه جایـی برسـی یـا بایـد پارتی
داشته باشی یا پسر آقازاده باشی یا اهل زد و بند
باشـی .ما مردم بـه هم رحـم نمیکنیم.
•• آقای روحانی اگرشـما وارد برجام نمی شدید
حـاال شـاهد هـرج ومـرج اقتصـادی درکشـور
نبودیـم و رئیـس جمهورآمریـکا گسـتاخانه ملت
ایـران را تروریسـم خطـاب نمـی کـرد.
••بیشـتر زوج ها سـر گرانـی اجنـاس و کـم پولی
بحـث دارنـد وایـن اصلا در شـأن مـردم ایـران
نیسـت کـه نگـران باشـند و خـدای ناکـرده جـدا
بشـوند کـه گناهـش پـای مسـئوالنی اسـت کـه
باعـث جدایـی همسـران جـوان هسـتند.
•• مـی شـود بـه جـای وارد کـردن روزانـه یـک
میلیـون دالرنوشـابه خارجـی حداقـل یـک
کارخانـه را راه انـدازی و صـد نفـر را مشـغول بـه
کار کرد .البته اگر از اختیارات اسـتفاده شـود نه
سوءاسـتفاده.
•• آقایـان مسـئول لطفـا بـه بـی حسـاب و کتابـی
اجـاره خانه ها رسـیدگی کنیـد .اگر همـه درآمد
یـک و نیـم میلیـون تومـان را هـم اجـاره بدهیـم
بعـدش چـه کنیـم؟
••چـرا مسـئوالن دولـت الکترونیـک حـذف
دفترچـه هـای بیمـه درمانـی و صرفـه جویـی
درکاغـذ و وقـت مـردم را اجـرا نمـی کننـد؟
•• بعـد از سـانحه هفـت خـوان وزیـر و نماینـده
مجلس و مدیران راه آهن قول دادند به وضعیت
اسـتخدامی متصدیـان و مسـئوالن ترافیـک و
حقـوق پاییـن کارکنـان راه آهن که شـغل دقیق
و حساسی است رسـیدگی کنند .خواستم بگم
هنـوز زنده انـد و با همون شـرایط کار مـی کنند.
شـما ناراحت نباشـید!
•• بیشـتر سـازمان هـا وادارات اضافـه حقـوق ها

ایتا،

باید در نظر داشت همه نقص دارند و باید مشکالت
سایر دستگاهها نیز به قصد اصــاح مطرح شود،
تصریح کرد :رسانهها باید جرئت کنند نواقص سایر
دستگاههارانیزبیانکنند.دکترروحانیتاکیدکرد:
هیچکسنمیتواندادعاکندکاریکهانجاممیدهد،
بینقص است و دولت نیز جدای از آن نیست ،تازه
اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت
بگذارند.وی با اشاره به اصل  134قانون اساسی و
اختیارات به دولت ،گفت :از شما میخواهم که این
اصلرایکباردیگرمطالعهکنیدکهطبقآن،برنامه
و خط مشی را به عهده رئیس جمهور گذاشته است
بنابراین رئیس جمهور برنامههای خود را در قالب
کتاب به مردم ارائه میکند .تا جایی که حتی قبل از
معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به
رأی گذاشته میشود .رئیس جمهور با تأکید بر این
که بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع
تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کردهام
که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد
و اگر قانون اساسی اجــرا شــود ،دولــت اختیارات
کافی دارد ،گفت :امــا باید در نظر داشته باشیم
که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در
 8سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی
پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام
این اختیارات را به این شورا محول کرده بود .رئیس
جمهوربابیاناینکهافتخارمیکنیمدربرجاماجازه

ندادیم دنیا ما را محکوم کند و امروز تمام کشورهای
دنیا آمریکا را متهم میکنند ،افزود :اگر این دولت
نبود ،برجام توسط دولت ایــران شکسته میشد و
این کار مهم دولت دوازدهم بود که از جان و آبروی
خود مایه گذاشت و اجــازه نداد برجام بشکند .در
این نشست صمیمی  20نفر از مدیران رسانههای
مختلف کشور به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای
خود درباره مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور پرداختندکه
دکتر محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه
خراساندربخشیازایننشستبابیاناینکهرسانه
ها با درک شرایط خاصی که بر کشور حاکم است
نمی توانند همه آنچه را که درون جامعه میگذرد
بیان کنند ،گفت :انتظار می رود مقامات دولتی
طوری سخن بگویند که مردم این تلقی را نداشته
باشند که از وضعیت و مشکالت آنها بی خبرند.
وی افزود:خواهشی که دارم این است که به گونه ای
سخن بگویید که مردم احساس کنند آنها را درک
میکنید .در کنار مسائلی که میگویید درد مردم را
همبیانکنید.برخیمواقعمردماحساسمیکنند
آنها را درک نمی کنید  .احدیان تاکید کرد :مردم
عادیهمهمسئوالنوجناحهارایکیمیدانندو اگر
بحثی و اختالفی پیش می آید آن را به دعوای قدرت
بین آنها تفسیر می کنند بنابراین ضروری است از
زدن حرف های حاشیه ساز خودداری کنیم.بهتر
استخیلیازموارددرجلساتخصوصیبیانوحل
شودتااینکهبهسطحرسانههاواجتماعکشیدهشود.
به عنوان مثال اگر اختیارات ویژه میخواهید الزم
نیست این در رسانه مطرح شود.

روز گذشته استاندار خراسان رضوی که به همراه
شــهــردار ،رئیس و برخی اعضای شــورای شهر و
مدیرانشهریمشهدبرایبازدیدازخط 2و 3قطار
شهری رفته بود اعالم کرد که عملیات اجرایی خط
 4قطارشهریمشهدهمزمانباافتتاحفازدومخط
 2در نیمه تیر ماه امسال آغاز خواهد شد.به گزارش
«خراسان» ،علیرضا رزم حسینی با اشاره به بازدید
از روند اجرای خط  3قطار شهری مشهد گفت :این
خطحدود 20درصدپیشرفتفیزیکیدارد،باتوجه
به هشت هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکتی که از
سویدولتبرایامسالبهتصویبرسید،بخشیاز
ایناوراقمیتواندبرایگسترشوتکمیلخطسوم
قطارشهریاختصاصیابدوامیدواریمتاپایانسال
 1400شاهد بهرهبرداری از خط  3باشیم .وی با

نمابر05137009129 :

انـدازه و ابعـادش کـه بگذریـم هـر چـی آدم ورق
می زنـه موضوع جالـب و خواندنی و بـا محتوایی
پیـدا نمی شـه.
••کارمنـد محترمـی کـه تعطیلـی معلمـان را
میبینیـد ،ایـن را هـم در نظـر بگیریـد کـه شـما
بـرای کار اضافـه ای کـه انجام نمـی دهیـد پایان
مـاه پولـش را دریافـت مـی کنیـد ولـی معلـم،
حقالتدریسـی چنـد سـال قبـل خـود را بـا وعده
هـای مکـرر پرداخـت معوقـات هنـوز دریافـت
نکرده! تـازه پـاداش هـا و کارانه هـا و کمک های
نقـدی و غیـر نقـدی و مناسـبتی شـما را حسـاب
نکردیـم!
••بیشـتر پیام ها دربـاره گرانـی و افزایش قیمت
هاسـت اما راجع به علـت آن صحبت نمی شـود.
تا علت برطرف نشـود معلول هـم از بین نخواهد
رفت.
•• آیـا تعزیـرات فقـط بایـد صبـر کنـه کـه مـردم
گـزارش گرانـی بدهنـد؟ یعنـی خـودش بـه
تنهایی هیچ رصدی بـه بازار نـدارد؟ به خصوص
شـرکتهای بزرگ با یه تبلیـغ تلویزیونی قیمت
یه جنـس رو چهار برابر می کنند یا شـیر با قیمت
کیلویی 2500هر لیتـرش را 7500به فروش
مـی رسـانند .همیـن نوشـابه از شـش مـاه پیـش
تـا االن چنـد برابـر شـده؟ آیـا ایـن گرانـی روی
کاالهـای دیگـه تاثیـر نمـی گـذاره؟
••درصفحهحوادثمطلبیدردناکازیکخانه
سـیاه نوشـته بودید خود من به دفعات بـه نیروی
انتظامی و بسـیج محله خبر دادم کـه در محل ما
خانه ای وجود داره که محل عبور و مـرور اراذل و
معتادهاستولیکورسیدگی؟ایکاشقبلاز
جنایت فکری برای مناطق حاشـیه نشین بشه.
•• با ایـن گرانی وکمبود کاغذ چـرا دفترچه بیمه
ای کـه اصال در طول سـال اسـتفاده نشـده برای
تعویـض دور انداختـه میشـه و دفترچـه جدیـد
صادر میشـه؟ آیـا این اسـراف نیسـت؟



این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

مدارسی با اردوهای اروپایی و الزام آقازاده ها به پراید سواری!




واکنش پلیس آلمان در برابر سلفی بگیران!
ویدئویی از یک تصادف وحشتناک در بزرگراهی در
آلمان در فضای مجازی دست به دست شد که نشان
می دهد یک پلیس راننده هایی را که عالقه دارند از
صحنهتصادفعکسوفیلمبگیرند،بهنزدیکصحنه
تصادف می برد و از آن ها می پرسد :خیلی دوست
دارید اجساد را ببینید؟ و  ...در انتها هم راننده هایی
را که متوقف شدند تا از اجساد عکس بگیرند جریمه
می کند .کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :یه همچین آدمی تو هر سازمانی،
میتونه تغییرات مثبتی ایجاد کنه ».کاربر دیگری
نوشت«:درآلمانقانونعلیهعکاسیازصحنهتصادف
وجودداره.بهویژهماشینهاییکهبرایعکسگرفتن
ترافیک ایجاد می کنن ».کاربری هم نوشت« :کاش
توی کشور ما هم قانونی وضع کنن که دیگه شاهد
عکس و فیلم گرفتن از حادثه ها نباشیم».



4.3 M views

3.4 M views

2.6 M views

آقازادههاحاضرندپرایدسوارشوند؟

وحشت کهنه سرباز آمریکایی از ایران

انتقاد تند خانم دانشجو در حضور رهبر معظم
انقالب از خودروسازها و مسئوالن ُمسن بازتاب
وسیعی در فضای مجازی داشت .افشارنیا ،دانشجوی
میکروبیولوژی نقدی میکند که از دستور رهبری
برای جوانگرایی سوءاستفاده شده و می گوید« :هر
جا جوانی وارد شده یا ژن خوب بوده یا آقازاده!» در
ادامه حرفهایش هم تکهای میپراند که حضار را
سر کیف میآورد تا جایی که دیگر احسنت گفتن جواب
نمیدهد و شروع می کنند به کف زدن« :ما جنگ را با
 ۲۰سالهها بردیم و اقتصاد را با ۶۰سالهها باختیم!»
افشارنیا در ادامه تیغ حرفهای تندوتیزش را میبرد
سمت خودروسازی« :مسئوالن خودشان حاضرند
آقازادههایشان سوار پراید شوند!»

صحبت های مالکولم نانس تحلیلگر سابق سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا ( )CIAبا یک شبکه تلویزیونی
آمریکا درباره عواقب ناخوشایندی که برای این کشور
در اثر وقوع جنگ نظامی با ایران به بار میآید ،در
فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت .او در بخشی
از صحبت هایش می گوید« :ایران کشوری نیست که
ما در دهه 1980با آن روبه رو بودیم .آن ها ارتش سه
میلیون نفری دارند .ایران سال هاست برای مقابله
با آمریکا آماده شده و به عنوان یک ملت  83میلیون
نفری جلوی ما خواهند ایستاد ».او در ادامه از قدرت
موشکیایرانهممیگویدکهباواکنشکاربرانفضای
مجازی همراه بود .کاربری نوشت« :چقدر خوب ایرانی
ها رو شناخته و می دونه توی مشکالت همه در کنار هم
و یک ارتش 83میلیونی هستیم».







خط ۲قطارشهریمشهدباحضوررئیسجمهورافتتاحمیشود
بیان این که تکمیل خط 2قطار شهری مشهد بیش
از 1.5میلیوننفرجمعیتراپوششمیدهد،افزود:
شهردارمحترم،اعضایشورایشهرومدیرانقطار
شهری همه بسیج شدند که حداکثر تا  15تیر ماه
این خط افتتاح شود.وی افزود :ما باید همزمان با
افتتاح خط دوم قطار شهری  ،عملیات اجرایی خط
چهارم را نیز شروع کنیم .ان شاء ا ...سعی می کنیم
باحضوررئیسجمهورافتتاحخط 2باآغازعملیات
اجراییخط 4همزمانباشد.رزمحسینیهمچنین
عصردیروزدرجلسهشورایاداریاستانبابیاناین
که هدف استکبار از فشار مضاعف اقتصادی ایجاد
نارضایتی بین مردم است ،از دستگاه های نظارتی
استان خواست به صورت جدی تر قیمت کاالها و
مایحتاجمردمراکنترلکنند.

آیگپ ،

سروش9033337010:

را اعمـال کـرده انـد امـا گویـا تامیـن اجتماعـی
فراموش کرده کـه کارمنـدی هـم دارد .دو ماه از
سـال با این تـورم وگرانی می گـذرد هنوز خبری
از صـدور احـکام جدیـد نیسـت.
••متاسـفانه شـب نوزدهـم مـاه مبـارک رمضـان
تمام فـرش های داخـل صحن هـای حرم خیس
بود .چـرا کسـی نیامـد جمـع آوری کند؟
••کسانیکهدردانشگاهفرهنگیانپذیرفتهمی
شـوند از روز اول حقـوق مـی گیرنـد .وقتـی دوره
چهار ساله تمام شد ،تمام چهار سال جزو سابقه
کارشانمحسوبمیشود!یعنیهمانروزاول
کار ،سابقه کارشـان چهار سـال و یک روز است!
چهار سـال هـم زودتـر بازنشسـته مـی شـوند! به
تازگـی ایـن هـا جوسـازی مـی کننـد کـه حقـوق
مـا امسـال 3درصـد اضافه شـده! یک لیسـانس
معمولی هیچ یـک از امتیـازات ناعادالنـه این ها
را نـدارد! حسـاب کنیـد دانشـگاه فرهنگیـان و
امتیازات دانش آموختگان این دانشـگاه ساالنه
چنـد میلیـارد تومـان هزینـه بـه دولـت تحمیـل
مـی کند!
••آقای روحانـی لطفا بـه مسـئوالن بفرمایید که
آن قدر بـه موضوعات پیش پا افتـاده گیر ندهند.
مثـل شـادبودن مـردم و . ...لطفاکمـی جلـوی
گرانی ،بیـکاری و تبعیـض و کالهبـرداری بانک
هـا رو بگیریـد .مسـئوالن دربـاره مـردم چـه فکـر
مـی کنند؟
•• خدایـا بـه داد دل ایـن جوانـان تحصیـل کـرده
بـرس نـه کاردارنـد نـه مـی تواننـد ازدواج کنند.
•• از دادسـتان بپرسـید چـرا موسسـه کاسـپین
پـول مـردم را نمـی دهـد؟
••ما که نفهمیدیم این قوانین را چه کسـی وضع
کرده که بـرای یک تصادف کوچک کـه دو طرف
هـم شـکایتی ندارنـد دسـتور مـی دهنـد وسـیله
نقلیه مـد نظر بـه پارکینگ منتقل شـود؟
•• خیلـی روزنامـه تـون بـی محتـوا شـده .حـاال از



درنشستباجمعیازاصحابرسانه

هــادی محمدی-رئیس جمهور وحــدت فکر و
اعتماد به یکدیگر را از ملزومات اصلی پیروزی در
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اسالمی دانست
وباتاکیدبراینکهقطعاازرنجومشکالتمردمخبر
دارمو تمامتالشدولتجلوگیریازسختترشدن
زندگی مردم است ،از رسانه های همگانی خواست
برای امید آفرینی به مردم و خنثی سازی تبلیغات
دشمنان ،اقدامات و دستاوردهای دولت را برای
مردم بازگو کنند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار با جمعی از
اصحاب رسانه با اشاره به این که روزانه هنگام رفت
و آمد در خیابانها و همچنین در سفرهای استانی
از چهرههای مردم شرایط کشور و زندگی آن ها را
شخص ًا ارزیابی میکنم ،افــزود :من قطعا از رنج و
مشکالت مردم خبر دارم و با مسئوالن مربوط ،به
صورت روزانه در ارتباط بوده و از وضع زندگی آن ها
اطالع به دست میآورم.دکتر روحانی با بیان این
که این سخن درست نیست که روزنامهها و رسانهها
دردورنجمردمرابیانکنندتاپسازآندولتورئیس
جمهور از وضع مــردم آگاهی یابند ،تصریح کرد:
اعضای دولت یازدهم و دوازدهــم همواره در میان
مردم بوده و هستند و سخنان و مشکالت مردم را از
نزدیکمیشنوندومیبینند.وی باتأکیدبراینکهاز
رسانههانمیخواهمکهنقصدولترابپوشانند،اما

جور و ویرانگری و آدم کشی است ،روزی القاعده
و طالبان و دیگر روز داعشیان آدم می کشند و از
سرها پشته می سازند و آب دجله را به خون بی
گناهان گلگون می کنند ،دیگر روز سران غاصب و
جنایت پیشه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای
غربی و آمریکا مستقیم و غیرمستقیم جنگ نیابتی
بین مسلمانان به راه می اندازند و تا می توانند
به ثروت خود می افزایند و کاهیدن قوا و سرمایه
مسلمین را در دل خود جشن می گیرند ،دیگر روز
آننژادپرستمستکبرفرعونمسلک،سعودیهارا
گاو شیرده می خواند ،هرچه می تواند می دوشد و
آنجاهالنباپولمسلمینهواپیماوبمبآمریکایی
و انگلیسی می خرند و بر سر مردم مظلوم و بی گناه
یمن میریزند و هزاران زن و کودک و پیر و جوان را
به خاک و خون می کشند .دنیای بی علی(ع) می
شود دنیای گردنکشی و ظلم و بی عدالتی ،دنیای
بی علی(ع) می شود دنیای حاکمیت «زر» و «زور»
و «تزویر» ،دنیای بی علی(ع) پر می شود از تجمل
گرایی و اشرافی گری و فساد و فاصله طبقاتی،
در دنیایی که محروم از علی (ع) و مرام و مسلک
علوی است« ،حقوق بشر» می شود شعاری توخالی
و نوشته ای بر کاغذ ،در دنیای بــدون مهربانی و
فداکاری و بخشش علوی ،یتیم نوازی و دستگیری
از همنوعان نقاشی رنگ باخته ای بیش نیست!
در دنیای بدون منش علوی ،ثروت اندوزی به جای
تولید ثروت می نشیند ،تنبلی و به دنبال پول های
بادآورده بودن و رانت و فساد و رشوه و حرام خواری
جانشین کار و تالش و توکل و خالقیت و نوآوری و
لقمهحاللمیشود.
دنیای بی مرام علی(ع) می شود دنیای ریا و دین
فروشی و سطحی نگری و جدایی از قرآن و عترت
و روح ایمان ،دنیای بدون حیای علوی و فاطمی
میشودجهانعریانیوبرهنگیوبیعفتیوبردگی
جنسی ،دنیای بدون ایمان اصیل نبوی و علوی می
شود دنیای رجزخوانی ترامپ و بولتون و نتانیاهو و
سعودی،میشوددنیایحاکمانپرمدعایدشمن
حقوحقیقتوانسانیت.
پــس خــدایــا هــر آن بــر عـــذاب مسببان و قاتالن
امیرمومنانودیگرائمهاطهار(ع)بیفزاوهرآنشعله
عشقوایمانالهیرادردلخلقفروزانترفرماوهر
آن زمین و زمان را به تعجیل در فرج حضرت صاحب
الزمان (عج) امیدوارتر و مزین فرما تا جهان زان پس
حالوتسنتنبویوعدالتعلویرابچشد.
بارالهاتقدیرچنینمقدریرابهدعاییوسفزهرادر
شبقدرهمینرمضانتمقدرفرما.
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3.7 M views
2.6 M views

پوست کندن مار زنده توسط زن جوان!
گوشت مار یکی از غذاهای محبوب در کشورهای
جنوب شرق آسیاست اما مارهایی که برای طبخ
به رستورانها آورده میشوند مرگ دردناکی در
انتظارشان است چرا که پوست مارهای نگون بخت
را بدون این که بکشند ،از تن شان جدا میکنند.
فیلمی از کندن پوست یکی از این مارها توسط یک
زن بیرحم در حالی که زنده است در فضای مجازی
دست به دست شد که واکنش کاربران دوستدار
حیوانات را به همراه داشت .کاربری نوشت« :من با
خوردن مار مشکلی ندارم ولی چرا مار رو نمی کشن
بعد پوستش کنن که این حیوون زجر نکشه ».کاربر
دیگری نوشت« :بدبخت مردی که با این زن قسی
القلب زندگی می کنه!» کاربری هم نوشت« :اگه توی
ایران بود چه یقه ها دریده نمی شد».

مدارس الکچری
خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی الکچری در تهران
فضای مجازی را ترکاند و با واکنش گسترده ای از
سوی کاربران مواجه شد .در این مدرسه جدا از
شهریه مدرسه و کالس های فوق برنامه برای اردوی
سوئد و فرانسه از هر دانش آموز  80میلیون تومان
و برای اردوی شیراز پنج میلیون تومان دریافت می
شود .این مدارس الکچری در بخش بینالملل به
دالر شهریه میگیرند و از منوی باز ناهار و استخر
تا مشاوران خارجی و فوق برنامههای عجیب نیز
در برنامه هایشان دارند.کاربری نوشت« :مگه
نظارتی روی این مدارس نیست که از بچگی بچه رو
این جوری تجملگرا تربیت می کنن؟» کاربر دیگری
نوشت« :نسل تباه شده ما فقط زنگ تفریح داشت با
کلی مشق برای وقتی که توی خونهایم ».کاربری هم
نوشت« :فاصله ها دیگه از طبقاتی به سیارهای می
رسه .اینا توی سیاره ما نیستن انگار!»

2.1 M views

بعدازجشنپیپینوبتجشنیادگرفتناسم!
تازه داشتیم با جشن اولین پیپی ،گودبای پمپرز،
خودکار دست گرفتن و  ...بچه ها که توسط پدر و مادر
گرفته می شد کنار می آمدیم که تصویر کیک جشن
یاد گرفتن اسم در فضای مجازی دست به دست
شد .کاربران هم که انگار از این جشن ها دل خوشی
نداشتند به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«جشن گرفتن و شاد بودن خوبه اما این جشنهای
اینستاگرامی که ریشه مشخصی نــدارن و رسم و
رسومی هم پشت سرشون نیست کمی نگران کننده
است چون فرهنگ ما رو دستخوش تغییر می کنن».
کاربر دیگری نوشت« :ما که با کهنه و الستیکی بزرگ
شدیماالنمشکالتروبهسختیداریمتحملمیکنیم،
موندمنسلیکهاینجشنهاروبراشگرفتنچطورمی
خواد مشکالت رو تحمل کنه».

