
خوشخدمتیبایدنبهصهیونیستها
محمد عبداللهی در کانال تلگرامی خود نوشت: غرب گرا ها که با خوش خیالی 
مدعی تیره بودن روابط دولت بایدن با رژیم صهیونیستی بودند و پز می دادند 
رژیم صهیونیستی نگران پیروزی بایدن اس��ت، االن با چشمان باز ببینند 
چطور پرزیدنت محبوبش��ان برای خوش خدمتی به صهیونیست ها، وجهه 
حقوق بشری دموکرات  ها را قربانی می کند و کشتار وحشیانه غیرنظامیان 

در غزه و مسجداالقصی و شیخ جراح را نادیده می گیرد.

وضعیتمسکن،ارز،بورسومرغ
جایسؤالدارد؟!

سیدامیر سیاح در توئیتی نوشت: اس��تاندار تهران خیلی جدی گفته 
است با دستگاه های دولتی که به صورت غیرمجاز از ماینر استفاده کنند، 
برخورد می کنیم! فکرش رو بکن...  استخراج رمزارز در اداره دولتی یعنی 
پت ومت نشس��ته اند به کارهای این دولت می خندند، اون وقت ش��ما 

میگین چرا وضع بنزین و مسکن و ارز و بورس و مرغ اونطوری شد؟!
 

بحثهایغیرضروریانتخابات
درروزهایجاری

سیدپویان حسین پور در توئیتی نوشت: یک توصیه برادرانه؛ بحث در 
مورد اینکه چه کسی باید به نفع چه کسی انصراف دهد، حداقل االن)تا 
قبل از هفته پایانی رقابت( نه تنها غیرضروری که چه بسا انحرافی و حتی 
آسیب زاست. االن که هنوز نتایج بررسی صالحیت  ها مشخص نیست و 
افکارسنجی  ها هم دقت کافی را ندارد، این بحث  ها مطلقاً بیهوده است. 

  سیدمحمد حسینی:
اناهلل و انا الیه راجعون. المیادین:»در قتل عام 
منطقه الوحده غزه دستکم ۳۶ نفر شهید و 
بیش از ۶۰ تن دیگر مجروح شدند.« سران 
مرتجع عرب چه پاس��خی در برابر خون به 
ناحق ریخته زن، مرد و کودک فلس��طین 
دارند؟ س��ازمان ملل و مجامع حقوق بشر 
برای توقف این کشتار بی رحمانه چه اقدام 

مؤثری کرده اند؟
  سیدمهرداد سیدمهدی:

جنایت دیشب رژیم صهیونیستی در منطقه 
الوحده در غزه یک کشتار جمعی واقعی بود. 
بمباران چند مجتمع مسکونی و ۳۶ شهید 

و بیش از ۶۰ زخمی. بیش��تر آنه��ا زنان و 
کودکان بودند. نتانیاهو امروز از حمایت های 
رئیس جمهور امری��کا و دولت های اروپایی 

تشکر ویژه کرد.
  محمدحسین آزادی:

موش��ک های مقاومت خواب را از چش��م 
اشغالگران صهیونیس��ت ربوده است. زوال 
این رژیم جنایتکار حتمی و قطعی اس��ت. 

ان شاء اهلل.
  کاربری با نام »عیار«:

مردم صد ها شهر تو اروپا و حتی امریکا در 
حمایت از فلسطین دارن اعتراض میکنن، 
بعد برخی ها اینجا میگن عربای فلسطین به 

ما چه؟! اینا همونان که دینش��ون انسانیته 
ولی در واقع بویی از انسانیت نبردن!

  فاطیما سا:
لحظاتی قبل، مقاومت فلسطین از موشک 
جدید خود به نام »قاس��م« به یاد فرمانده 
بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی رونمایی 
کرد. رهبر معظم انق��الب: »االن در دنیای 
اسالم هر جایی که بنای مقاومت در مقابل 
زورگویی استکبار را داشته باشند، مظهرشان 

و اسم رمزشان شهید سلیمانی است.« 
  حسن عابدینی:

موش��ک قاس��م به یاد فرمانده شهید وارد 
میدان جنگ رمضان دوم شد. این موشک 

را گردان های قدس وابسته به جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین رونمایی کرد. قدرت قاسم 
گرچه بی تردید در تغییر موازنه قدرت مؤثر 
است اما نماد شکس��ت اطالعاتی- امنیتی 
رژیم صهیونیس��تی اس��ت. آیدی کوهن 

دقیقاً کجایی؟
  مهدی فضائلی:

دست فلسطینی ها در نوار ۴۵ کیلومتر مربعی 
غزه آن ه��م در حالت محاص��ره آنچنان از 
موشک و پهپاد پر شده که رژیم صهیونیستی 
را با بحران کم س��ابقه ای مواجه کرده است. 
این نتیجه مدیریت جهادی و انقالبی است 

که ناشدنی ها را شدنی می کند. 
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 »قاسم« اسم رمز ایستادگی
 مقابل زورگویی استکبار در جهان اسالم

 واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به جنایات رژیم صهیونیستی 
و رونمایی از موشک جدید مقاومت فلسطین

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به تحوالت اخیر فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی 
همچنان ادامه دارد. بمباران کور و وحشیانه غزه در شب های گذشته شدت بیشتری به خود 
گرفته است. در یکی از این جنایت  ها که در خیابان الوحده غزه صورت گرفته است، بنا به اعالم 
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه شمار شهدای این حمالت به ۳6 نفر افزایش یافته است 

و حدود 6۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. کاربران ضمن محکوم کردن این جنایات از رونمایی 
موشک جدید مقاومت فلسطین با نام »قاسم« استقبال کردند. آنها اذعان داشتند همانطور که 
رهبر انقالب فرمودند، در هر گوشه جهان شهید سلیمانی مظهر ایستادگی در مقابل زورگویی 
اس�تکبار اس�ت. در ادامه واکنش های کاربران را در خصوص موارد مرور شده 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.

اولبهخودتفکرکنبعدبهسحروجادو
آیت اهلل فاطمی نیا:

ِسحر به معنای خاص خودش یک علم و حقیقتی است که وجود 
دارد و نمی توان آن را انکار کرد. خوشبختانه اسالم با ِسحر مبارزه 
کرد و قسمت اعظم آن از بین رفت. اگر کسی واقعاً سحر شده باشد، 
باید به متخصص رجوع کند. منظور از متخص��ص ، این رّمال ها و 
فالگیر ها و دعا نویس ها نیست. اینها غالباً ش��یاد، مکار و دروغگو 

هستند، اصاًل به اینها اعتماد نکنید.
اگر متخصص پیدا نش��د، می توان با صدقه دادن، خواندن قرآن و 
دعاهای مفاتیح، زیارت جامعه کبیره  و حدیث کسا  سحر را از بین 
برد. بعضی تا کوچک ترین مشکلی پیش می آید می گویند سحر و 
جادو شده ایم! خرابی از خودشان اس��ت اما نسبتش می دهند به 
سحر! اگر در زندگی مشکل داشتی ، اول ذهنت به سحر نرود، اول 

ذهنت به خودت برود!
زن یا مردی که در خانه اخالقش بد باش��د، اثرش از س��حر بدتر 
است! حسد از سحر بدتر است! سخن چینی از سحر بدتر است! به 
جای نسبت دادن هرچیزی به سحر، انسان خودش را اصالح کند ، 

مشکالتش برطرف می شود. 
منبع: کانال رسمی تلگرام استاد فاطمی نیا

   سبوي دوست

علیرضا تقوی نی��ا در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: حدود یک هفته از آغاز نبرد میان 
گروه های مقاومت فلس��طینی س��اکن در 
غزه و رژیم صهیونیس��تی می گذرد. در این 
مدت فلسطینی  ها از تس��لیحات دور برد و 
قدرتمن��دی رونمایی کرده ان��د که ضربات 
سنگینی به جبهه داخلی رژیم صهیونیستی 
وارد ک��رده و آن را تحت فش��ار ق��رار داده 
اس��ت. سیاس��یون و نظامیان این رژیم که 
همواره با تکیه بر قابلیت های نیروی هوایی 
می توانستند تا حد زیادی بر تهدید ها غلبه 
کنند، تاکنون از مقابله با شلیک راکت های 
پرشمار فلسطینیان عاجز مانده اند و سامانه 
پدافن��دی گنبد آهنین نیز مان��ع از اصابت 
این تسلیحات به ش��هرهای اشغالی نشده 
است. نکته مهم اینجاست که نیروی هوایی 
بسیار قدرتمند رژیم صهیونیستی تاکنون 
نتوانسته است با آتش گسترده هوا به زمین، 
از شلیک راکت های مقاومت در جغرافیای 

۳۶۰ کیلومتر مربعی غزه جلوگیری کند. 
برای اینکه اهمیت این گزاره بیش��تر درک 
ش��ود باید دانست مس��احت تمام نوار غزه 
به اندازه نصف ش��هر تهران ب��وده و ناتوانی 
رژیم صهیونیس��تی در توقف راکت پرانی  ها 
نشان دهنده شکست راهبردهای کالسیک 
جنگی در نبردهای نوین و اس��تراتژی های 

نامتقارن است که می طلبد مراکز تحقیقاتی 
نظامی در خصوص آن تحقیقات جدی انجام 
دهند . با ناکامی های اخیر نیروی هوایی رژیم 
صهیونیس��تی برای ایجاد مانع در ش��لیک 
تسلیحات فلسطینی، بس��یاری از رسانه  ها 
و افکار عمومی درون سرزمین های اشغالی، 
ارتش را برای ورود زمین��ی به باریکه غزه و 
نابودسازی سکوهای آتشباری مقاومت تحت 
فشار قرار دادند و نخست وزیر و وزیر دفاع نیز 

به صورت ظاهری بر آن صحه گذاشتند. 
اما هنگام��ی که اعالم ش��د نظامیان رژیم 
صهیونیستی تهاجم به غزه را آغاز کرده اند 
هیچ نشانه ای از وقوع رزم  زمینی مشاهده 
نشد و مشخص گشت اعالن فوق دامی برای 
حماس و سایر گروه های شبه نظامی بوده تا 
نیروهایش��ان را به نقاط مرزی اعزام کرده 
و زمینه را برای هدف ق��رار دادن آنها مهیا 
سازند که البته با هوشیاری آنان این حیله 

به نتیجه ای نرسید. 
با رونمایی از راکت های قسام در سال ۲۰۰۱ 
که با تالش های »نضال فرحات « مهندس 
فلسطینی عضو حماس صورت گرفته بود، 
س��ران حاکم بر اس��رائیل، احساس خطر 
جدی ک��رده و در س��ال ۲۰۰۲ در دوران 
ریاست آریل ش��ارون بر دولت، نوار غزه را 
مورد تهاجم زمینی قرار دادند. بر اس��اس 

طرح نخست وزیر وقت که یک نظامی بسیار 
موفق و با تجربه بود، ارتش صهیونیست از 
دو محور وارد غزه ش��ده و این باریکه را به 
سه قسمت تقسیم می کرد. قسمت شمال 
که بیت الهیا، جبالیا و شهر غزه را تشکیل 
می داد. مرکز که شامل دیرالبلح و مناطق 
اطراف آن  می شد و جنوب که به شهرهای 

خان یونس و رفح تقسیم می شد. 
راهبرد ش��ارون این بود که با قطع ارتباط 
مناطق ش��مال، مرک��ز و جن��وب بتواند 
به راحت��ی مقاوم��ت را از طری��ق نیروی 
زمینی س��رکوب کند اما با وج��ود اینکه 
هنوز اسرائیلی  ها از غزه عقب نشینی نکرده 
بودند و نیروهای حماس و جهاد اس��المی 
از س��الح های بس��یار ابتدای��ی )حداکثر 
تیربارهای س��بک روس��ی و آرپی جی۷( 
بهره می بردند، ارتش صهیونیست نتوانست 

هسته های آنان را از بین ببرد. 
در اوایل س��ال ۲۰۰۹ نیز در دولت ایهود 
اولمرت حمله همه جانبه ای از زمین، دریا 
و ه��وا علیه غزه ص��ورت گرفت ام��ا ناکام 
ماند، زیرا مقاومت غزه ع��الوه بر باال بردن 
توانایی های راکتی خود، در بحث ضد زره 
نیز بیش ازپیش مجهز شده بود و چند تانک 

مرکاوا را نیز منهدم ساخت. 
اما ش��رایط امروز مقاومت در غ��زه کاماًل 

با گذش��ته متفاوت اس��ت، زی��را مقاومت 
عالوه بر اضافه کردن ب��ر کیفیت و کمیت 
راکت های خود برای فشار بر جبهه داخلی 
رژیم صهیونیس��تی، قابلی��ت رزم زمینی 
و ضدزره اش را نیز به ش��دت باال برده و به 
موشک های بسیار پیشرفته کورنت روسی 
و تاو ۲ مجهز ش��ده اس��ت که می تواند به 
تانک های ارتش صهیونیست آسیب جدی 

وارد آورد. 
نباید فراموش ک��رد یک��ی از علل تعجیل 
دولت اولم��رت در پذی��رش آتش بس در 
جنگ ۳۳ روزه، ورود کورنت های روس��ی 
به معادله جنگ زمینی بود که در روزهای 
پایانی نب��رد تموز، ضرباتی بس��یار مؤثر به 

تانک های مرکاوا ۴ اسرائیلی وارد ساخت. 
درنتیجه با توجه به حس��اس ب��ودن افکار 
عمومی رژی��م صهیونیس��تی روی تلفات 
انس��انی و آس��یب پذیر ب��ودن ارت��ش 
صهیونیس��ت در نبرده��ای چریکی، دور 
از انتظار است که نخس��ت وزیر این رژیم، 
مجوز حمله گسترده زمینی به غزه را صادر 
نماید زیرا عواقب آن قابل پیش بینی نبوده 
و احتماالً وضعیت شکننده نتانیاهو را نزد 
افکار عمومی و نمایندگان کنست بیش از 
گذشته تضعیف کرده است و قابلیت های 

رهبری وی را زیر سؤال خواهد برد. 

شرایط متفاوت امروز مقاومت در غزه

مجید ش��اکری در توئیتی نوش��ت: در حالی ک��ه فضای رس��انه ای ای��ران درگیر تعدد 
کاندیداهاس��ت، مذاکرات بازگش��ت امریکا به برجام و مذاکرات برج��ام منطقه ای ادامه 
دارد. بعضی »جزئی��ات مهم تر از کل« در این مذاکرات به مراتب بیش از آنکه چه کس��ی 

رئیس جمهور شود، اهمیت دارد. 

سیدمحمد هادی س��بحانیان در توئیتی نوشت: طی س��الیان اخیر کسری تراز عملیاتی 
بودجه )تفاوت هزینه  از درآمدها( به بیش از ۵۰۰ ه. م. ت و ناترازی ش��بکه بانکی)شکاف 
دارایی  و بدهی  ( به حدود ۷۰۰ ه. م. ت رسیده است. تداوم این روند یعنی تورم، بی ثباتی، فقر 

و نابرابری بیشتر. گریزی نیست! برای نجات اقتصاد ایران طرحی نو باید درانداخت. 

براینجاتاقتصادبایدطرحینودرانداختحواستانبهمذاکراتهمهست؟

    تصویر منتخب

    برداشت چای ایرانی در گیالن

طوفانیکپیامکوتاهاماکوبنده
محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود از تأثیر پیام رهبر انقالب در تحوالت اخیر فلسطین نوشت. 
چکیده ای از این یادداش��ت را در ادامه می خوانید: جمعه گذش��ته -۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰- یک 
سرفصل تازه در قیام فلسطین است. پیام کوتاهی که ظرف چند دقیقه و به  اختصار، اما قاطع و رسا 

از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد، آغاز تحوالتی شگرف بود؛ حماسه فلسطین. 
ضربات موش��کی حماس و جهاد اسالمی با موش��ک های نقطه زن، به خاطر دقت، قوت، کثرت و 
گستره حمالت، بی سابقه است. اما این ضربات درعین حال، با ضربات مردمی در مناطق اشغال شده 
و ازجمله قدس شریف، ضریب چند برابری پیداکرده است؛ به عالوه اینکه شدت درگیری و بی ثباتی 
در درون ساختار سیاسی اسرائیل هم سابقه ندارد. نوعی از بن بست و بی ثباتی که موجب برگزاری 

چهار انتخابات بی سرانجام شده است. 
این ضربه کمرشکن، جمعه گذشته بر پیکره اسرائیل فرود آمد؛ هنگامی که رهبری حکیم و شجاع 

و نستوه، حقانیت حق را به رخ اهل باطل کشیدند و گفتند:
 -صهیونیست ها، فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کرده اند. اسرائیل 
نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. مبارزه 

با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است؛ و این وظیفه ای همگانی است. 
 -امروز دیگر وضع جهان، مانند روز تأسیس  رژیم اش��غالگر نیست. امروز موازنه  قوا به نفع دنیای 
اسالم تغییر یافته است...  رشد نیروهای مقاومت در حساس   ترین مناطق اسالمی، رشد توانایی های 
دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملت های مسلمان، نشانه های مبارکی 

است که آینده  بهتر را نوید می دهد. 
 -طرح ناکام »معامله  قرن « و س��پس تالش برای عادی س��ازی روابط چند دولت ضعیف عربی با 
رژیم غاصب، تالش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. من قاطعانه می گویم: این تالش  ها 
به جایی نخواهد رس��ید؛ حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیس��تی آغاز شده و وقفه 

نخواهد داشت. 
 -مجاهدت فلسطینیان و خون پاک شهیدان مقاومت، توانسته است این پرچم مبارک را برافراشته 
نگه  دارد و قدرت درونی جهاد فلسطینی را صد ها برابر کند. جوان فلسطینی یک روز با پرتاب سنگ 

از خود دفاع می کرد و امروز با پرتاب موشک نقطه زن به دشمن پاسخ می دهد. 
 -فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و به کمک خدا سرانجام خواهد توانست بر دشمن 
خبیث فائق آید. قدس شریف و همه  فلسطین متعلّق به مردم آن است و به آنان بر خواهد گشت، 

ان شاءاهلل؛ »و این ]کار[ بر خدا دشوار نیست.«
- در نقطه  مقابل روند نزولی رژیم، افزایش توانایی های جبهه  مقاومت، بش��ارِت آینده  درخشان 
اس��ت: افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در ساخت س��الح های مؤثر، اعتماد به نفس 
مجاهدان، گسترش دایره  مقاومت به سراسر کشور فلس��طین و به بیرون از آن و خیزش جوانان 
در دفاع از مسجداالقصی و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت فلسطین در افکار عمومی 

بسیاری از مناطق جهان.

2آمارتاریخیگواهبرقدرتحماس
فردین ساروخانی در کانال تلگرامی »صریحانه« 
نوشت: قدرت حماس در درگیری فعلی با رژیم 
صهیونیستی به حدی شوکه کننده بوده است 
که رژیم صهیونیستی هیچ برنامه ای برای توقف 
و ایج��اد بازدارندگی در مقاب��ل آن ندارد. الزم 
اس��ت بدانید حماس��ی ک��ه این گون��ه رژیم 
صهیونیستی را به زانو درآورده است، نه دولت 
است و نه ارتشی تمام عیار نظامی! حماس فقط گروهی شبه نظامی است که با قدرت خود رژیم 
صهیونیستی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اما بهتر است برای فهم بهتر قدرتمندی 

حماس، به نکات بسیار مهمی اشاره کنیم:
۱( درگیری بین حماس و رژیم صهیونیستی در حالی وارد شش��مین روز خود می شود که 
رژیم صهیونیستی پیش تر در شش روز توانسته بود تمام کشورهای عربی را شکست داده و 
ارتش های آنان را از پای درآورد. این نکته به خوبی نشان می دهد قدرت استراتژیک حماس تا 

چه اندازه باالست و روحیه مقاومت تا چه اندازه می تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد. 
۲( بنا بر اعالم رسانه های رژیم صهیونیستی، حماس تا کنون بیش از ۳هزار موشک و راکت 
به سمت رژیم صهیونیستی شلیک کرده است و خسارات امنیتی و جانی بسیاری به این رژیم 
کودک کش تحمیل کرده اس��ت. ماجرا زمانی جالب تر می شود که بدانید حزب اهلل لبنان در 
جنگ تموز در مدت ۳۳ روز توانسته بود کاًل ۴هزار موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک 

کند و پیروز جنگ شود!
بر اساس آمارهای باال که پشتوانه تاریخی دارند، می توان چنین تحلیل کرد که مقاومت در 
بهترین شرایط خود قرار دارد و این رژیم غاصب صهیونیستی است که راهکاری برای مقابله 
با مقاومت در سراس��ر منطقه ندارد. گویا انقالب اس��المی ایران اتفاق درخشانی برای ثبت 

معجزه های جدید در عرصه جهانی است. 
پس  از این انقالب، بسیار گروه های ضعیف تری از نظر تجهیزات نظامی بوده اند که توانسته اند 
پوزه مس��تکبران را به خاک بمالند. از جنگ ایران و عراق گرفته ت��ا پیروزی های روزافزون 
انصاراهلل یمن در مقابل عربس��تان، پیروزی حزب اهلل لبنان بر رژیم صهیونیستی و حاال نیز 

قدرت نمایی حماس در مقابل رژیم صهیونیستی!

بخشیازخاطراتسازندهفیلمتبلیغاتیهاشمی
در پستی که در ش��بکه های اجتماعی دست به 
دس��ت می چرخد، خاطراتی را از سازنده فیلم 
تبلیغاتی هاشمی به شرح ذیل می خوانیم: روزی 
که قرار شد آقای هاشمی گفتار متن را بخوانند، 
فکر کردیم بهتر است در اتاق دوربین ها را روشن 
کنیم تا تصویری هم از این بخش داشته باشیم. 
زمانی که ایش��ان ش��روع به خواندن متن کرد، 
پاراگراف اول را که خواندند اینقدر منقلب ش��دند که گریه امانش��ان نداد و کار متوقف شد. از 
دوستان همراه خواهش کردم از اتاق بیرون بیایند تا شرایط کار دوباره فراهم شود. بعد از چند 
دقیقه خبر دادند حال آقای هاشمی بهتر است و گفتند دوباره شروع کنیم، اما بعد از مدتی دوباره 
همان اتفاق تکرار شد. فکر کردیم به این شکل نمی شود ادامه داد. با کمال تبریزی مشورت کردم 
و به این نتیجه رسیدم صحنه را آماده کنیم، دوربین ها روشن باشند و آقای هاشمی تنها در اتاق 
گفتار متن را بخوانند. اما باز هم مثل قبل ایشان به گریه افتادند، تا اینکه در نهایت بدون حضور 
دوربین، تنها از ایشان خواستیم که متن را بخواند و هیچ فردی در اتاق نباشد. به هرحال ایشان 
طی سال ها سختی های بس��یاری دیده است، طبعاً نباید واکنش ش��ان اینطور می بود و آنقدر 
احساساتی شوند، همان زمان حس کردم ما کارمان را درس��ت انجام داده ایم و نکته ای که در 
ابتدای صحبت هایم به آن اش��اره کردم، مبن��ی بر اینکه می خواهیم آیین��ه ای مقابل آیت اهلل 
بگذاریم، اتفاق افتاده است. اتفاقاً در فیلم انتخاباتی آقای خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری 
او در سال ٨۰ هم همین اتفاق افتاد. در آنجا گفته شد که لحظه بغض کردن آقای خاتمی را از 
فیلم حذف کنید اما توصیه من این بود که اتفاقاً این صحنه سه بار باید در فیلم تکرار شود، دلیل 
من هم این بود که مردم ما دوست دارند شکست روحی و عاطفی چنین شخصیت هایی را ببینند، 
متوجه شوند که این فرد دلبس��ته این قدرت نیس��ت و این بغض حرف های بسیاری دارد که 

خوشبختانه پذیرفته شد و در فیلم سه بار گریه آقای خاتمی را می بینیم.

دوقطبیهایانتخابات۱۴۰۰باچههدفیساختهمیشوند؟
معصوم�ه نصی�ری در کان�ال تلگرام�ی خ�ود نوش�ت: دوقطب�ی اساس�ًا ب�ا ه�دف 
معن�ادار ک�ردن ی�ک گ�زاره ی�ا مقول�ه رخ می ده�د. دوقطبی ه�ای انتخابات�ی ب�ا 
ه�دف معن�ادار ک�ردن گزینه  ه�ا و کاندیداهای مختل�ف تهیه و ت�دارک دیده می ش�ود. 
در موقعیتی که دوقطبی ساخته و با برچسب های مختلف به افراد و تفکرات الصاق می شود، یعنی 
در وهله نخست قرار است افکار عمومی ذیل کلمات ساخته شده، فریب داده شود. در قدم  بعد 
قرار است با مانور روی همان کلمات به جای جلب نظر به برنامه ها، زمینه تخریب فراهم شود و در 

نهایت با مسموم سازی و اهریمن سازی، به مهندسی افکار عمومی پرداخته شود. 
مثال: دوگانه و دوقطبی پادگان_دادگاه 

مخاطب باید چه کند؟ بالفاصله سابقه فرد یا افراد گوینده را س��رچ کند. ببیند اطالعات درباره 
فرد پیرامون کلیدواژه  هایی که به کار برده چیست؟)نظامی گری و دادگاه( آیا در دوقطبی ها فرد 
راهکار دقیق ارائه داده یا کلی گویی کرده است؟ کشف کنید آنها از ساخت این دوقطبی بناست چه 
محصولی برداشت کنند؟ گوینده با واژگانی که به کار برده کدام رقبایش را با چه کارنامه ای مورد 
حمله قرار داده است؟ درگذشته چه کسانی دوقطبی ساختند و چه عملکردی داشتند؟ دوقطبی 
مشکل مردم را حل می کند یا فقط به سبد رأی کاندیدا ها کمک می کند؟ و متعدد سؤاالتی که یک 

مخاطب هوشمند باید از خود در برابر اظهارات کاندیداهای انتخاباتی بپرسد. 
با چشمان باز و حواس جمع همه افراد، برنامه و کارنامه هایشان را بررسی کنید. دوره توجه به 

شعار گذشته است.

   یادداشت


