
دل آلمان  ها برای مسلمانان نسوخته است!
الهام عابدینی در توئیتی نوشت: امسال در ماه رمضان خبری منتشر شد که 
مرکل، صدراعظم آلمان فروشگاه  ها و رستوران های اسالمی رو از پرداخت 
مالیات معاف کرده! جالبه بگم که این شایعه/خبر جعلی از سال ۲۰۱۶ برای 
زدِن مرکل راه افتاد. راست های افراطی این رو راه انداختن که بگن مرکل 
زیادی حواسش به آوارگان و پناهجویان مسلمانه! در انتشار اخبار، دقیق تر 

باشیم و به بازنشر شایعات، اخبار جعلی و اطالعات غلط دامن نزنیم.

 ۴۰۰میلیون دالر ارز بی زبان کشور 
به سوی ترکیه!

صفحه توئیتری نود اقتصادی در توئیتی نوش��ت: ایرانی  ها طی سه ماه 
۱۶۰۰ خانه در ترکیه خریدند!  مرکز آمار ترکیه: »در سه ماه نخست سال 
جاری میالدی اتباع ایرانی با خرید ۱۵۹۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه 
بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند.«  سیدیاسر جبرائیلی نیز 
در این خصوص نوشت: در سه ماهه نخست ۲۰۲۱، اتباع ایرانی ۱۶۰۰ 
واحد خانه در ترکیه خریداری کرده اند که باتوجه به شرایطی که آنکارا 
گذاشته، می توان گفت برای هر واحد حداقل ۲۵۰هزار دالر هزینه شده 
است. این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف سه ماه حداقل ۴۰۰میلیون 

دالر ارز بی زبان کشور صرف خرید ملک فقط در ترکیه شده است. 

    علی رنجبر:
سهم کودکان فلسطینی از بازی های دنیا؛ 
بازی چشم بند و اسارت است. ۱۷ آوریل روز 

اسیر فلسطینی 
    عباس طاهری:

خیلی هاتون سمیر ابراهیم محمود ابونعمه 
رو نمی شناس��ید! اما الزم��ه بدونید االن 
حدود ۶۱ سالش��ه و نزدیک به 3۶ سال از 
عمرش رو توی زندان اسرائیل بوده! چیزی 
نزدیک به عمر من و بیش��تر از عمر خیلی 
از ش��ماها! ۱۷ آوریل روز جهانی اس��یران 
فلس��طینه...  که برای آزادیش اندازه عمر 

آدم  ها میجنگن! 
    محمد پاداش:

ش��ما همین االن از یک تا ۷هزار بش��مار. 
س��خته؟ طول میکش��ه؟! جالب��ه بدونید 
بعضی از فلس��طینی  ها بیش��تر از ۷۲۰۰ 

روز در زندان های اسرائیلی اسیرن! یعنی 
بیش از ۲۰ سال اس��ارت! ۱۷ آوریل، روز 
اسیر فلسطینیه. صدای اسرای فلسطینی 

باشیم. 
    زهرا مانع آزاد:

نائ��ل البرغوثی ک��ه فقط به ج��رم دفاع از 
وطنش ۴۲ س��اله در یک س��لول زندانیه 
تنها دو س��اعت در روز میتونه خورشید رو 
ببینه، مردی که قدیمی  ترین اسیر جهان! 
امروز ب��رای ایس��تادگی و مقاومت چنین 
مردان آزاده ای فریاد می زنیم. یوم_األسیر_

الفلسطینی
    زینب حسینی:

اگر با اس��رائیلی ها زمان به اسارت گرفتن 
مثل اس��یر فلس��طینی برخورد  می ش��د، 
اتهامش��ون گفته نمیش��د، تجاوز به عنف  
می ش��د و با دست وچشم بس��ته از پلکان 

پرتش��ون می کردن پایین جهان چطوری 
بود؟ دنیا اینقدر س��کوت می کرد؟ بیچاره 

مردم مظلوم فلسطین... 
    علی سیستانی:

از اروپا بیاد و کشورت رو بگیره! اسمش رو 
حذف کنه و نام جعل��ی براش بذاره! خونت 
رو خراب کنه و اهل خونه رو اسیر!  بگیم ۱۷ 
آوریل روز اسیر فلسطینی کمه!  باید بگیم 

۱۷ آوریل روز اسارت فلسطین!
    حمید حمایت:

در حال حاضر تعداد اس��رای فلس��طینی 
به عدد ۶۵۰۰ نفر رس��یده ک��ه 3۵۰ نفر 
از آنه��ا ک��ودک و ۶۲ نفر زن هس��تند. از 
این می��ان ۱8۰۰ نفر دچ��ار بیماری های 
مختلف هستند که ۷۰۰ نفر از آنها نیازمند 
معالجات فوری پزشکی هستند. ۱۷ آوریل 

_ روز اسیر فلسطینی

    سبحان برکتی:
۱۹سال دیگر هیچ اسرائیلی وجود نخواهد 

داشت که فلسطینی اسیر باشد. 
    سیده زهرا عبداللهی:

از بین ای��ن همه روز خدا، ی��ک روز هم به 
نام اسیری که جرمش را نمی داند... روزت 

مبارک اسیر فلسطینی... 
    محمدمهدی ملکی:

برای اینکه بهتر با معنا و مصادیق حقوق بشر! آشنا 
بشیم. بهتره نگاهی داشته باشیم به وضعیت اسفبار 
اسرای فلسطینی  در زندان های رژیم صهیونیستی. 

۱۷ آوریل روز اسیر فلسطینی. 
    پدرام شمیرانی:

بیش از یک میلیون فلسطینی تجربه زندانی 
شدن توسط اسرائیل رو داشتن. در حالی که 
جمعیت فلسطین حدود ۶ میلیون نفره! ۱۷ 

آوریل روز اسیر فلسطینی.
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 بازی چشم بند و اسارت
 سهم کودکان فلسطینی از بازی های دنیا

کمپین کاربران شبکه های اجتماعی به مناسبت ۱۷ آوریل روز اسیر فلسطینی

کاربران شبکه های اجتماعی به مناسبت ۱۷ آوریل، روز اسیر فلسطینی پویشی در شبکه های 
اجتماعی به راه انداختند. کاربران با هشتگ های خود به س�ال  ها زجر و اسارت فلسطینی  ها 
و س�کوت س�ازمان  ها و نهادهای بین المللی در برابر این ظلم و  جنایت اعت�راض کردند. آنها 
بیان داش�تند این روز نه روز اسیر فلس�طینی که روز اس�ارت فلس�طین باید لقب بگیرد تا 

همه جهان از سال  ها رنج مردم فلس�طین آگاه شوند. کاربران با اش�اره به حضور۷ هزار اسیر 
فلسطینی بی گناه در زندان های رژیم صهیونیستی از اسیرانی نام بردند که بیش از ۷۲۰۰ روز 
اس�ت که در زندان های صهیونیست ها در اسارت هس�تند و بد ترین برخوردهای غیرانسانی 
با آنها می ش�ود. در ادامه بخش  های�ی از واکنش های 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.

مؤمن ناصیه اش در دست خداست
حاج اسماعیل دوالبی:

اگر به مشیت الهی تن بدهی، زندگی بر تو شیرین می شود. اما اگر 
به آن تن ندهی و خالف آن را بخواهی، یعنی تقاّل کنی که از قبضه 
خدا بیرون بیایی، چون ممکن نیست، زندگی بر تو تلخ می شود. 
همه در قبضه خدا هستند.  هر کس از صاحبخانه خوشش بیاید، 
برای او هیچ جا لّذت بخش تر از آن نیست و اگر هم، راه بود که از 
قبضه  خدا خارج ش��ود، به هیچ قیمتی آن را ترک نمی کرد. هر 
کس از صاحبخانه خوشش نیاید و نسبت به او عداوت و کینه و 
حسد داشته باشد، هیچ جا س��خت تر و عذاب آورتر از آنجا برای 
او نیس��ت و هر چه تقاّل کند، راهی برای بی��رون رفتن از قبضه  
خدا وجود ندارد، لذا بسیار عذاب می کش��د.  الیُمِکُن الِفرار ِمن 
ُحکوَمِتَک: خدایا از حکومت تو فرارکردن امکانپذیر نیست. جلوی 
پیشانی اسب چند تار موست که اگر آنها را بگیرید، اسب با همه  
قدرتی که دارد، تسلیم و مطیع شما می شود. اسم این مو ها ناصیه 
است. مؤمن ناصیه اش را به دست خدا می بیند و عرض می کند: یا 

َمن بَِیِدِه ناِصَیتی: ای خدایی که ناصیه ام در دست اوست. 
منبع: کتاب مصباح الهدی ، ص3۲

   سبوي دوست

رساله نماز و روزه آیت اهلل خامنه ای 
منتشر شد

مهدی فضائلی در توئیتی نوشت: رساله نماز و روزه مطابق با جدید ترین 
فتاوا و آرای فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با 
طرح جلدی شکیل و ادبیاتی ساده و قابل فهم عموم از سوی انتشارات 
انقالب اس��المی آماده توزیع گردیده اس��ت. اصطالح  نامه برخی 

تعبیرات فقهی از دیگر ویژگی های این رساله است.

    تصویر منتخب

    کانال تلگرامی »تبیان « با انتشار تصویر فوق نوشت: با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و خونه موندن می تونیم در حفظ جان و سالمتی خودمون و عزیزانمون مؤثر باشیم.

قانون اقدام راهبردی و موازنه استراتژیک
احمد بنافی در کانال تلگرامی »تحلیل راهبردی « نوشت: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی روز جمعه با تأیید دستیابی به اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، اذعان داشت ما در چارچوب 
قانون اقدام راهبردی عمل کردیم و فرصت غنی سازی ۶۰ درصد را قانون مجلس فراهم کرد. 

اگر فرض را بر این انگاره بگیریم که گفتمان غالب بر نظام بین الملل از منظر غرب بر رئالیسم 
)واقع گرایی( حاکم است، هر بازیگری که قدرت بیشتری در منازعات راهبردی داشته باشد، 

دست برتر و متعاقب آن آورده بیشتری را خواهد داشت. 
از زمان آغاز تعهدات یکطرفه برجامی توسط ایران، غرب با این نگاه که اکنون موازنه استراتژیک 
تغییر کرده و از یک سو ایران در شرایط ضعف قرار داشته و دیگر ابزاری برای موازنه سازی در 
اختیار ندارد و از سویی دیگر چسبندگی یک بخش از نظام به برجام توجیه کننده ادامه ماندن 
ایران در برجام خواهد بود، از انجام تعهدات خود سر باز زد تا همچنان جمهوری اسالمی را در 

یک داالن پرفشار قرار داده، برجام را توسعه دهد و امتیاز بیشتری بگیرد. 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای 
اسالمی مبتنی بر نگاه واقع گرایانه، شجاعانه و بر اساس برآورد دقیق از طراحی دشمن تنظیم و 
تصویب گردید. این قانون هرچند موافقت دولت را در پی نداشت و مورد تخطئه نیز قرار گرفت تا 
جایی که ادعا شد پرونده ایران را به شورای حکام و از طریق آن به شورای امنیت ارسال خواهند 

نمود، اما اکنون در میانه اجرا به شکل فوق العاده ای موازنه استراتژیک ایجاد کرده است. 
به عبارتی ش��کاف درونی نظام در نحوه مواجهه با طرف بدعهد را برط��رف نموده، تعهدات 
برجامی را متوازن س��اخته و دس��تان جمهوری اسالمی را به ش��دت پر کرده است، در یک 
عبارت ایران را در موضع قدرت قرار داده است. هزینه مند کردن رفتار طرف بدعهد مرکز ثقل 
این قانون بوده تا با حمله به مختصات ذهنی واقع بینانه غرب این برآورد غلط را از ذهن آنان 
بزداید که جمهوری اسالمی خالی از مؤلفه های موازنه ساز بوده و بخش تصمیم ساز نظام توان 

پاسخگویی ندارد و آنها می توانند با حفظ فشار از ایران امتیازات بیشتری بگیرند. 
اکنون جمهوری اسالمی با س��رعت فزاینده ای در حال دور ش��دن از طراحی های دشمن و 
همزمان تولید بازدارندگی در مقابل فشار هاست. تغییر موازنه استراتژیک تعیین کننده شرایط 
آتی خواهد بود یا غرب می پذیرد با ایران کنار بیاید و به تعهدات خود به شکل واقعی عمل کند 
یا اینکه جمهوری اسالمی بر این نقشه راه ترسیم شده مبتنی بر مقاوم سازی درونی و همزمان 

بازدارندگی در مقابل تحریم  ها ادامه مسیر خواهد داد. 

با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند!
مهدی قاسم زاده با اشاره به صحبت دکتر پزشکیان که گفته 
است: »مدافع وضع موجود نیستم اما اگر به ۹۶ برگردیم باز هم 
به روحانی رأی می دهم!« نوش��ت: از یکس��و با انتقاد از وضع 
موجود سعی می کنند که با رعایت فاصله گذاری، از پاسخگویی 
بابت کم کاری ها و بی تدبیری های دولت متبوعشان فرار کنند 
و از سوی دیگر حمایت از جناب روحانی در سال ۹۶ را به نوعی 
از سر اجبار می خوانند تا زمینه را برای حضور مجدد خودشان 
در صحنه نیز فراهم آورند، آن هم در حالیکه می توانستند در 
۹۶ به جای جو سازی، رقیب هراسی و دادن وعده های دروغین به ملت یا گزینه بهتری را معرفی 
کنند یا الاقل اجازه بدهند که مردم در یک فضای آرام و به دور از هیجانات کاذب سیاس��ی 
تصمیم بگیرند؛ هرچند جناب پزشکیان به نحوی سعی دارند وانمود کنند که مثاًل قرار است 
مستقل در صحنه انتخابات حاضر شوند اما به نظر می رسد باید ایشان را صرفاً مهره ای برای 

جمع آوری آرای قومیتی برای کاندیدای دیگری از جبهه اصالحات دانست!

 باور کنیم که پیشرفت 
در گرو بها دادن به جوانان است

محمد اکبرزاده با انتشار تصویر فوق در اینستاگرام نوشت:  اینجا 
امارات است؛ مزرعه پیشرفته پرورش میگو و ماهی. تصفیه و 
گندزدایی آب این مجموعه بر عهده  یک سامانه الکترولیز تمام 
ایرانی است که از فناوری  نانو بهره برده و توسط جوانان ایرانی 
طراحی و نصب ش��ده اس��ت. باور کنیم که پیشرفت در گرو 

حمایت از فناوری  و بها دادن به این جوانان است! باور کنیم!
پی نوشت: سرمایه گذاری روی دانش و فناوری های نوظهور 
جواب می دهد، به شرطی که در بزنگاه ها ترور بودجه ای نشود!

پاس گل امریکا به چین و ایران
حسین رجایی در کانال تلگرامی »الف« نوشت: 
اعالم خروج امریکا از افغانستان، آن هم توسط 
یک دولت دموکرات، یکی از نش��انه های جدی 
افول امریکاس��ت. چه جایی بهتر از افغانستان 
برای کنترل دو رقیب منطقه ای و جهانی امریکا؟! 
در راهب��رد کالن ایاالت متحده، ه��م اولویت 
تضعیف ایران به روشنی مش��خص است و هم 
سیاست گردش به شرق، راهبردی عیان است، 

پس چرا ناگاه ابرقدرت باید از میان این دو رقیب خویش برخیزد؟!
به نظر می رسد معنایی نمی تواند داشته باش��د جز آنکه امریکا دیگر توان تحمل هزینه های 
نظامی حضور در افغانستان را ندارد و به راه حل های کم هزینه تری برای کنترل رقبا می اندیشد. 
امریکا در شرق آسیا مزیت نسبی باالتری در مقابله با چین دارد، پس از مشغولیتش در غرب 

چین کم می کند تا انرژی بیشتری را به شرق و جنوب آن معطوف کند. 
امریکا در شرق آسیا، چین را گرفتار یک تنگنای ژئوپلیتیک کرده است. از اختالفات مرزی 
چین با کشورهای کوچک اطرافش استفاده کرده و بیشتر آنها را به سمت خود کشیده است 
تا بدین ترتیب سیاست موازنه از راه دور و مهار چین را پی بگیرد. چین در جبران، مسیر هایی 
از سمت غرب را برای خود باز کرده و تمرکزش را از نقطه قوت ایاالت متحده که دریاست به 
نقطه قوت خود یعنی خشکی کوچ داده است. پروژه بلندپروازانه »یک کمربند، یک راه«، نقشه 
چین برای فرار از این تنگنای ژئوپلیتیک است. به نظر می رسد سند ۲۵ ساله همکاری بین 

ایران و چین، بخشی از این نقشه است. 
افغانستان دقیقاً بین ایران و چین قرار گرفته اس��ت و کوتاه  ترین مسیر اتصال بین دو کشور 
محسوب می شود. در مسیر شمالی تر، سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، بین 
ایران و چین حائل هستند. داخل افغانس��تان، ایاالت متحده به مدت دو دهه به عنوان متحد 

دولت مرکزی در مقابل طالبان قرار گرفته است. 
با خروج امریکا از افغانستان، قاعدتاً در ابتدا خأل بزرگی در دولت این کشور از نظر از دست دادن 
یک پشتوانه قوی سیاسی، نظامی و اقتصادی احساس خواهد شد ولی به نظر می رسد ایجاد 
چنین خألیی، خیلی زود مقامات این کشور را متوجه دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان که 
درست در همسایگی دیواربه دیوارشان قرار دارد، خواهد نمود و متوجه فرصت های بسیاری 

که تاکنون به دلیل سیطره امریکا از آن غافل بوده اند.

باید و نبایدهای »فرسایشی نشدن مذاکرات«
دکتر اب��وذر گوه��ری در کان��ال تلگرامی 
»رهیافت امریکا« نوشت: هدف کالن امریکا 
از ورود به مذاکره با ایران تحمیل ش��رایط 
حداکث��ری خ��ود اس��ت ام��ا در صورت 
عدم تحقق ای��ن ام��ر، نفس مذاک��رات و 
فرسایشی شدن آن برای واشنگتن منافعی 
خواهد داشت. مذاکره برای امریکا تبدیل به 
عامل مهار و کنترل رفتار ایران شده است. 
تداوم فضای مذاکرات در یک سطح باعث شرطی شدن مردم ایران به نتیجه مذاکرات شده و عماًل 
امریکا می تواند از این طریق در محیط داخلی ایران و بر تصمیمات و ترجیحات تصمیم گیرندگان 
داخلی اثرگذار باشد. همچنین مذاکرات فرسایشی بخشی از پازل عقب راندن پیشرفت های فنی 
ایران است. امریکا در انجام مذاکرات عجله ای ندارد و گذشت زمان را به سود خود می داند. از طرف 
دیگر پیچیدگی های سیاست داخلی امریکا و نیز انتخابات ریاست جمهوری ایران سبب احتیاط 
بیشتر واشنگتن و تالش برای فرسایش��ی نمودن مذاکرات شده است.  اما باید دقت کرد مسئله 
فرسایشی نشدن مذاکرات نباید مانع تحقق »سیاست حرف قطعی« نظام شود. به عبارت بهتر این 
دو سیاست اصولی، باید همزمان لحاظ ش��ود بدین معنا که نباید به بهانه عدم ورود به مذاکرات 
فرسایشی، منافع کالن ملی را نادیده بگیریم و به سمت توافق ناقص برویم. سیاست رفع تحریم 
مبتنی بر راستی آزمایی کامل و مستمر، مکمل سیاست عدم ورود به مذاکرات طوالنی و ممانعت 

از فرسایشی شدن آن است و نباید یکی بدون دیگری لحاظ شود.

حس��ن انصاری در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: معموالً رس��م بر این بوده که اگر 
ش��خصی کتابی را برای یک بزرگی، مثاًل 
خلیفه، س��لطان، وزیر یا صاحب منصبی 
کشوری یا لشکری می نوش��ت نام او را در 
متن مقدمه نمی گذاشت و از او با تعابیری 
مانند » المجلس العالی « یا با تعابیری مانند 
آن استفاده می کرد )البته مقصود ما در این 
یادداشت عمدتاً ادبیات نوشتاری شش قرن 
نخستین اس��ت. بعداً این رسوم تغییراتی 
کلی پیدا کرد.( اگر شخصی که کتاب برای 
او نوشته ش��ده بود دانشمندی بلندمرتبه 
بود یا ادیب و مس��توفی صاحب منصبی و 
در عین حال اهل فضل بود، تعابیری مانند 

» الشیخ الفاضل « مناسب بود. 
هر چه بود معموالً نام ش��خص عالی رتبه 
را در ب��االی صفحه خطب��ه و مقدمه قرار 
می دادند تا احترام نام او محفوظ باش��د؛ 
به ویژه اگر شخص نویسنده به نام خود در 
مقدمه اشاره می کرد الزم بود نام کسی که 
کتاب به او اهدا ش��ده بود در باالی صفحه 
گذاشته شود و در میانه مقدمه آغازین تنها 
به علو مقام حکومتی یا علمی و فضیلت او 
اشاره رود. خیلی از نویسندگان هم اساساً 
نام خود را به عنوان نویسنده در آغاز متن 
کتاب قرار نمی دادند. این در بس��یاری از 
موارد، اگر کتاب دقیقاً از س��وی نویسنده 
نوشته  می شد )و نه اینکه امال می شد. یعنی 
حقیقتاً کتاب از سوی نویسنده روی کاغذ 
تحریر  می ش��د( زمانی اتفاق می افتاد که 

کتاب به کسی اهدا  می شد. در غیر این دو 
صورت نویسندگان دلیلی بر عدم ذکر خود 

در آغاز کتاب نمی دیدند. 
بنابراین معموالً عدم ذکر نام نویسنده در 
آغاز کتاب زمانی اتفاق می افتاد که کتاب یا 
اساساً تحریر مستقیم نویسنده نبود یا اینکه 
کتاب برای بزرگی نوشته  می شد. البته یک 
مورد دیگر هم بود: زمانی که نویسنده ای 
خود مقام علمی بسیار برجسته ای داشت و 
ذکر نام خودش در مقدمه کتاب متناسب 
با ش��هرت و اعتبار او نب��ود. معموالً کاتب 
مخصوص نویسنده نام او را در آغاز نسخه 
تبییض ش��ده با القاب و احترامات خاص 
به تصریح می آورد. ب��ه هر حال همه اینها 
موجب  می شد که نام نویسنده از سوی او در 

آغاز کتاب مورد تصریح قرار نگیرد. 
پس هم نام نویسنده و هم نام شخصی که 
کتاب به او اهدا ش��ده ب��ود عموماً در متن 
مقدمه مورد تصریح ق��رار نمی گرفت. نام 
نویسنده را عموماً کاتب / یا راوی نسخه به 
تصریح می آورد و نام کسی که کتاب به او 
اهدا شده یا به درخواست او نوشته شده بود، 
معموالً در باالی صفحه درج  می شد. در همه 
این موارد متأس��فانه در نسخه های بعدی 
کاتبان گاهی از درج این اطالعات که آنها 
را خارج از متن اصلی نویسنده می دانستند، 
غفلت می کردند و اینچنین اس��ت که در 
بسیاری از نسخه  ها و کتاب  ها نام نویسنده، 
نام کس��ی که کتاب برای او نوشته شده و 

حتی نام کتاب روشن نیست. 

مهدی مهرپور در توئیتی نوش��ت: روس ها، 
چینی ها، کره ای  ها و حتی مصری  ها در بازار 
کاالیی س��وریه جوالن می دهن��د و در حال 
عرضه کاالهایشان به سوری  ها هستند، اما ما 

همچنان یک رایزن بازرگانی در سوریه نداریم! 
مشکل: »دولت پول ندارد حقوق ماهانه رایزن 
بازرگانی ما را بدهد« به خدا مش��کل کمبود 

منابع نیست. بی عرضگی دولت است!

حسین آهس��ته در توئیتی نوشت: ایران 
به اسرائیل بدهکاری س��نگینی دارد که 
با این خرده فعالیت  ها پرداخت نمی شود. 

ایران یک نابودی کامل به اسرائیل بدهکار 
است. مسئوالن محترم زودتر این بدهی را 

پرداخت کنید.

صفحه توئیتری »Ravi_ir« با انتش��ار تصویر فوق نوش��ت: نام عملیات کارگر مزرعه را 
شنیده اید؟! عملیاتی که در آن، امریکا ۱۲میلیون گالون عامل نارنجی را بر فراز مناطقی در 
ویتنام، کامبوج و الئوس پاشید تا پوشش گیاهی و منابع غذایی نیروهای ویتنام را از بین 
ببرد! 3میلیون نفر بر اثر این عملیات دچار بیماری های ژنتیکی و معلولیت جسمی شدند. 

چرا برخی اطالعات کتاب شناختی از دست رفته است؟ مشکل کمبود منابع نیست!

بدهکاری سنگین ایران به صهیونیست ها!

نام عملیات کارگر مزرعه را شنیده اید؟!


