
 چرا وام وديعه مسكن 
تنها نصيب ۲۰۰۰ خانواده شده است؟

 مهدي قاس��م زاده در توئيتي در واكنش به خبر »تمديد ثبت نام وام وديعه 
مسكن تا پايان آذرماه ۱۴۰۰« نوشت:  بهتر بود مسئوالن محترم در كارگروه 
اقتصادي كرونا به اين موضوع نيز مي پرداختند كه چ��را تاكنون گويا تنها 
حدود2 هزار خانواده اجاره نشين موفق به دريافت اين وام شده اند؛ بانك ها 
همكاري نمي كنند و سنگ پيش پاي مردم مي اندازند يا اين وام از جذابيت هاي 

الزم )متناسب با اوضاع اقتصادي متقاضيانش( برخوردار نيست؟!

دنيا به اين عشق ورزيدن ها نياز داره
ابوالفض��ل قدمياري در توئيتي نوش��ت:  مارتيا قهاري پس��ر ۷ س��اله 
مازندراني، آرزوش اين بوده كه پليس بش��ه. بچه هاي راهور مازندران 
هم اونو به آرزوش مي رسونند و هم موهاشون رو به احترام اين پسر بچه 

مي تراشند. دنيا به اين عشق ورزيدن های زيادي نياز داره. 

پنجشير، پت پت پاياني فانوس شوق
در پي سقوط پنجشير به دست طالبان، افشين عال سروده اي را در كانال 

تلگرامي خود منتشر كرد:
پنجشير

روزنه اي رو به نور
در شب پيروزي خفاش كور

پنجشير
شير دليري تنش از زخم، پر

حمله ور از هر طرف
سوي تنش لشكري از الشخور

پنجشير
در دل رخوت، تپشي ناگهان

خرده شراري ز اجاق اميد
مانده به جا از سفر همرهان

پنجشير
شعله اي افروخته در شام كين

پت پت پاياني فانوس شوق
لقمه ي ته مانده اي از سفره ي مردانگي

در تن غيرت، رمق واپسين
پنجشير

گرچه فقط دره اي است
گم شده در نقشه ي جغرافيا، 

پيش غرورش، زمين
ذره اي است

پنجشير
شيعه نيست

ليك ز ياران حسين علي است
مانده سرش روي ني طالبان

پيكر او زير سم اشقياست
پنجشير

آينه ي كربالست...

    سيدعلي موسوي:
پنجشير تنها جايي در افغانستان بود كه هرگز 
به دست ارتش سرخ ش��وروي و طالبان فتح 

نشده بود اما سرانجام پنجشير سقوط كرد. 
    مهدي جهان تاب:

پنجش��ير تنها نام يك مكان نيست، بلكه 
يك انديشه است. انديشه  ايستادگي، اميد 
و تفكر تسليم ناپذيري براي ملتي كه دهها 
س��ال در حال مبارزه با اش��غالگران است. 
پنجش��ير نماد مقاومت و اتح��اد اقوام در 
افغانستان است و با حذف احمد شاه مسعود 
يا فرزندش يا ساير مبارزين اين انديشه از 

بين نخواهد رفت. 
    عبداهلل گنجي:

بر خالف عده اي كه بدون هيچ دليل )يا به دليل 
اينكه با طالبان نجنگيدي��م( ايران را متهم به 

حمايت از طالبان مي كنند، موضع ايران كاماًل 
شفاف است. ايران حمله به پنجشير را رسماً 
محكوم كرد. كشته شدگان مقابل طالبان را 
شهيد ناميد و اعالم كرد صرفاً دولت فراگير در 

افغانستان را به رسميت مي شناسد. 
    فرشاد مهدي پور:

فرماندهان شهيد پنجشير. سخنگوي وزارت 
امورخارجه ايران: »اخباري كه از پنجشير 
مي رس��د نگران كننده اس��ت. حمالت به 
اشد وجه محكوم است. ش��هادت رهبران 
افغانستاني مايه تأسف عميق است و دخالت 
خارجي و بحث همكاري پاكستان با طالبان 

حتماً از سوي ما بررسي مي شود.«
    محمدصادق عبداللهي:

حمايت ه��ا از پنجش��ير در ش��بكه هاي 
اجتماعي نشان مي دهد حمايت از مظلوم 

و ستمديده در خون و خوي ايرانيان است و 
اگر در موردي حرف ديگري شاهديم نه از 
سر تناقض، خودخواهي، خوددوستي و عدم 
توجه به رنج ديگري كه ريشه در مسائل و 
نارضايتي هاي ديگر و ع��دم فهم دقيق از 

مسئله زير بمب باران رسانه اي دارد. 
    رحمان قهرمان پور:

حاميان پنجش��ير در ايران چند دسته اند: 
۱- صادقانه و به خاطر باور به حقوق بش��ر 

مخالف طالبان هستند. 
2- به خاط��ر احساس��ات ناسيوناليس��تي 
خواهان حماي��ت از تاجيك ها هس��تند. 
3- اصالح طلباني ك��ه مي خواهند بگويند 
اصولگراي��ان مث��ل طالب��ان هس��تند. 
۴- س��لبريتي هاي سياس��ي ك��ه دنبال 

برندسازي اند. 5- تابعان اكثريت.

    عليرضا گرايي:
در مورد غائله پنجشير اينطور برنامه چيده اند: 
۱( اگر ايران دخالت كرد: »پنجشير رو رها كن 
فكري به حال ما كن!« 2( اگر ايران دخالت 
نكرد: »خون پنجش��ير تا اب��د روي پيراهن 
جمهوري اسالمي اس��ت!« و اينها براي آن 
است كه كس��ي يادش نماند امريكا با وعده 
امنيت، 2۰سال در افغانستان جنايت كرد... 

    ابراهيم داروغه زاده:
واقعيت تل��خ: اگر امكان پي��روزي نظامي بر 
طالبان بود امريكايي ها و ارتش اشرف غني 
فرار نمي كردند. تمام ايالت هاي افغانس��تان 
حكومت طالب را پذيرفته اند. طالب يك تفكر 
متحجر اس��ت و فقط جوانان، زنان و مردان 
افغان با مقاومت مدني و فرهنگي در گذر زمان 

مي توانند آن را شكست بدهند. #پنجشير
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پنجشير تنها يك مكان نيست، يك انديشه است
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تداوم درگيري ها در پنجشير و احتمال پيروزي طالبان

نبرد طالبان در پنجش�ير با رهبران مقاومت اين منطقه به رهبري شاه مسعود جوان 
ادامه دارد. س�خنگوي طالبان گفته اس�ت طالبان تنها توانسته اس�ت بر جاده هاي 
عمومي پنجش�ير مسلط ش�ود. كاربران فارسي زبان ش�بكه هاي اجتماعي همزمان 
با اخبار اي�ن جنگ حمايت ه�اي خود را از پنجش�ير اع�ام و از مقاومت پنجش�ير 

حمايت مي كنند. آنها پنجش�ير را نماد س�ال ها مقاومت از زمان ارتش سرخ شوروي 
تا به امروز مي دانند. س�خنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز حمات به پنجش�ير را 
محكوم كرد و فرماندهان كشته شده اين مقاومت را ش�هيد ناميد كه مورد استقبال 
كاربران ق�رار گرف�ت. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كاربران آمده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

كانال »خيابان انقالب« طي پستي تلگرامي 
سرمقاله اي را از نيويورك پست به اشتراك 
گذاشت. در اين پست به شش دروغ بايدن 
در مورد خروج از افغانستان پرداخته شده 

است. موارد بيان شده عبارتند از:
۱( دروغ: بايدن در يك گفت وگو با ش��بكه 
خبري »اي بي سي نيوز« گفت: امريكايي ها 
باي��د درك كنند كه ما ت��الش مي كنيم تا 
پيش از 3۱ آگوست خروج از افغانستان را 
كامل كنيم و اگر از ش��هروندان امريكايي 
مانده باش��ند، ت��ا وقتي كه هم��ه را خارج 
كنيم، آنجا مي مانيم. بايدن يك روز بعد، در 
سخنراني در كاخ سفيد، با تكرار اين وعده، 
بار ديگر گفت هر امريكايي را كه بخواهد به 
خانه بازگردد، از افغانستان خارج مي كنند و 

به امريكا مي آورند. 
حقيقت: حتي خود بايدن هم اعتراف مي كند 
ك��ه تع��دادي از امريكايي ه��ا همچنان در 
افغانستان گير كرده اند، زيرا آخرين نيروهاي 
نظامي امريكايي پي��ش از بازگرداندن آنها 
به خان��ه، عقب نش��يني كردن��د. او روز 3۱ 
آگوست گفت: ۹۰ درصد امريكايي هايي كه 
در افغانس��تان بودند و قصد خروج داشتند، 
توانسته اند آنجا را ترك كنند. ژنرال فرانك 
مك كن��زي، فرمان��ده س��تاد فرمانده��ي 
مركزي، يك روز پيش از آن تأييد كرد برخي 
امريكايي هايي كه س��عي در فرار داش��تند، 
نتوانستند خود را به فرودگاه كابل برسانند 
و به گفته او، پنج ج��ت آخر بدون حتي يك 

شهروند امريكايي پرواز كرده است. 
2( دروغ: باي��دن 2۰ آگوس��ت خطاب به 
افغان هايي كه به امري��كا در جنگ كمك 
كرده اند، گفت كه همين تعهد خارج كردن 

افراد از افغانس��تان را امريكا در رابطه با آنها 
نيز برعهده دارد و افزود: آنها تقريباً به همان 

اندازه مهم اند. 
حقيقت: ي��ك مقام ارش��د وزارت خارجه 
امري��كا روز اول س��پتامبر در گفت وگو با 
ان بي س��ي نيوز اعت��راف ك��رد اكثري��ت 
افغان هايي ك��ه به اي��االت متحده كمك 

كرده اند، از كابل خارج نشده اند. 
3( دروغ: باي��دن 2۰ آگوس��ت اعالم كرد 
امريكا نسبت به تعهدش درمورد خروج ديگر 
افغان هاي آسيب پذير ازجمله رهبران زن و 

روزنامه نگاران افغان پايبند است. 
حقيق��ت: دولت باي��دن حتي نتوانس��ت 
امنيت روزنامه نگاراني را كه در اس��تخدام 
رس��انه هاي امريكايي بودند تضمين كند. 
5۰۰ روزنامه نگار خبرگزاري هاي امريكايي 
كه براي رسانه هايي مانند راديو اروپاي آزاد/ 
راديو آزادي كار مي كردند و خانواده هايشان 
به دست طالبان سپرده شده اند و اين درحالي 
اس��ت كه آنها پيش از اين هم خبرنگاران 
افغان را تهديد كرده اند. تنها 5۰ روزنامه نگار 

كه از امري��كا حقوق مي گرفتن��د، به لطف 
دولت هاي ديگر غير از امريكا توانسته اند از 

افغانستان خارج شوند. 
۴( دروغ: هشتم ژوئيه خبرنگاري از بايدن 
پرسيد آيا شباهتي بين اين عقب نشيني و 
آنچه در ويتنام اتفاق افت��اد مي بينيد؟ او با 

آزردگي پاسخ داد نه به هيچ وجه. صفر. 
حقيقت: كمتر از يك ماه پس از اين ادعاي 
بايدن، تصاوي��ري از پرواز ي��ك هليكوپتر 
نيروهاي امريكا بر فراز س��فارت امريكا در 
كابل منتش��ر ش��د. حدود 2۰۰ امريكايي 
درحالي كه راه ديگري براي رفتن به فرودگاه 
بين المللي كابل نداشتند، با هليكوپترهاي 
شينوك از هتل بارون كه كمتر از 2۰۰ متر با 

آنجا فاصله دارد، به فرودگاه پرواز كردند. 
5( دروغ: بايدن وعده داده بود كه پشتيباني 
هوايي از ارتش افغانستان ادامه خواهد داشت. 
او بر »حفظ تعهد امريكا براي ارائه پشتيباني 
هواي��ي از نزدي��ك« به منظ��ور اطمين��ان 
از فعالي��ت و عملياتي بودن ني��روي هوايي 
افغانستان تأكيد كرد. براساس تماس تلفني 

23 ژوئيه نيز كه روز اول سپتامبر افشا شد، او 
گفته بود: »ما به پشتيباني هوايي نزديك خود 
ادامه مي دهيم. . . تا پايان ماه آگوست و چه 

كسي مي داند پس از آن چه مي شود.« 
حقيقت: روزنامه وال اس��تريت ژورنال روز 
۱۴ آگوست گزارش داد در راستاي تصميم 
خروج از افغانستان، امريكا پشتيباني هوايي 
و اطالعاتي و هم��كاري پيمانكاراني را كه 
به هواپيماها و هليكوپترهاي افغانس��تان 
رسيدگي مي كردند، متوقف كرد. اين بدان 
معناست كه ارتش افغانستان ديگر نمي تواند 
عمليات انجام دهد ولي بايدن بارها مدعي 
شد كه ارتش افغانستان به دليل بي ميلي به 

جنگ، تسليم شده است. 
۶( دروغ: خبرن��گاري روز هش��تم ژوئيه به 
بايدن گفت جامعه اطالعاتي شما ارزيابي 
كرده كه دولت افغانس��تان به احتمال زياد 
سقوط خواهد كرد. بايدن با حالتي تدافعي 
گفت اين درست نيس��ت. اين احتمال كه 
طالبان همه چيز را بگيرند و بر تمام كشور 

مسلط شوند، بسيار بعيد است. 
 حقيقت: در واقع، بايدن مي دانست كه طالبان 
بر دولت افغانستان غلبه مي كند و از اشرف 
غني خواس��ت تا در اين مورد دروغ بگويد. 
بايدن گفته بود كه تصور نمي كند مبارزه با 
طالبان خوب پيش برود و اف��زوده بود الزم 
است، درست يا نادرست، تصوير متفاوتي ارائه 
شود. غني واقعيت ها را با او در ميان گذاشت: 
ما با يك حمله همه جانبه، متشكل از طالبان، 
برنامه ري��زي و پش��تيباني تداركاتي كامل 
پاكستان و دست كم ۱۰ تا ۱5هزار تروريست 
بين المللي عمدتاً پاكستاني روبه رو هستيم. اما 

بايدن آنها را ناديده گرفت. 

6 دروغ بايدن درباره خروج از افغانستان

 آشفتگي داخلي صهيونيست ها
 از فرار زندانيان تا مرگ تك تيرانداز

فردين ساروخاني در كانال تلگرامي خود 
نوشت: وزير جنگ رژيم صهيونيستي در 
اظهاراتي ايران س��تيزانه اعالم كرد كه 
شايد او همان فردي باشد كه درنهايت 
دستور حمله به ايران را صادر مي كند. از 
طرفي  در خبرها ش��اهد آن بوديم كه 
ش��ش ج��وان مب��ارز فلس��طيني از 
امنيتي ترين زندان اسرائيل فرار كرده اند. 
گويا اين فرار از راه حفر تونل صورت گرفته و سران رژيم صهيونيستي را در شوك بزرگي فرو برده 
است. به نظر مي رسد محمود عارضه از اعضاي جهاد اسالمي كه به او لقب امير اسراي جهاد را 
داده اند، طراح اصلي نقشه فرار اين شش اس��ير از زندان جلبوع رژيم صهيونيستي بوده است.  
به عالوه در هفته هاي گذشته شاهد تيراندازي يكي از جوانان مبارز فلسطيني به تك تيرانداز خبره 
رژيم صهيونيستي بوديم. اتفاقي كه درنهايت باعث كشته شدن تك تيرانداز اسرائيلي شد و خشم 

سران رژيم صهيونيستي و شهروندان غاصب آن را برانگيخت. 
براي درك بهتر فضايي كه بر داخل رژيم صهيونيستي حاكم است،  بايد صحبت هاي بارئيل 
شموئيلي، مادر تك تيرانداز كشته ش��ده را به خوبي بررسي كرد. او با ناراحتي هر چه تمام تر، 
ارتش اس��رائيل را ارتش��ي ناكارآمد با اقدامات بيهوده خوانده كه حتي توانايي حفظ امنيت 

نظاميان خود را نيز ندارد چه برسد به حفظ امنيت شهروندان!
بر اساس آن چيزي كه در باال گفته شد، س��ران اس��رائيل در حالي ايران را تهديد به حمله 
نظامي مي كنند كه فضاي داخلي رژيم صهيونيستي به شدت آشفته است. رژيم صهيونيستي 
حتي توانايي حفظ امنيت يك زندان فوق حساس و تك تيرانداز ارزنده خود را نيز ندارد. حال 
قابل  تصور است كه هرگونه نزاع با ايران چه تبعات هولناكي براي خرد كردن امنيت پوشالي 

شهروندان رژيم صهيونيستي خواهد داشت!

آيا اينترنت مصرفي برترين شكل فناوري است؟
محمد سرش��ار در كانال تلگرامي خود 
بخش هايي از يك يادداش��ت در حوزه 
فناوري را به اشتراك گذاشت. او نوشته 
است: نگاه ما به فناوري اطالعات، مانند 
بسياري از حوزه هاي ديگر تحت تأثير 
ن��گاه امريكايي به اين حوزه اس��ت اما 
يادداش��ت زير، نگاه جديدي را به اين 
عرص��ه معرفي مي كند.  در بخش��ي از 
يادداشت آمده است: »به نظر من اينكه جهان تصميم گرفته است اينترنت مصرفي برترين 
شكل فناوري باشد خيلي عجيب است. براي من روشن نيست كه ]چرا[ اپليكيشن هايي مثل 
وي چت، فيس بوك يا اس��نپ دارند مهم ترين كار را در به پيش راندن تمدن ما كه در زمينه  

فناوري شتابان در حال پيشرفت است انجام مي دهند. 
به نظر من كاماًل محتمل اس��ت كه فيس بوك و تنس��نت ممكن اس��ت براي پيشرفت هاي 
فناورانه سود خالص منفي داشته باشند. اپ هايي كه آنها توسعه مي دهند حواس پرتي هايي 
سرگرم كننده عرضه مي كنند كه موجب افول زايايي و سازندگي مي شوند و شركت ها جوانان 
باهوش را از حوزه هاي متمركز بر پژوهش و توس��عه مثل علم مواد يا س��اخت نيمه رسانا به 
سوي بهينه سازي تبليغات و توسعه  بازي هاي رايانه اي مي كشانند. شركت هاي اينترنتي در 
سن فرانسيسكو و پكن مهارت بااليي در نوآوري در مدل كسب وكار و باالبردن اثرات شبكه اي 

دارند، اما نه ضرورتاً در زمينه  پژوهش و توسعه و ايجاد مالكيت فكري جديد... 
اي كاش دست از اين فكر برداريم كه چون چين اينترنت مصرفي زنده و پُرجنب و جوشي دارد 
پس در فناوري هم پيشتاز است. جمعيت زيادي كه بازي هاي آنالين انجام مي دهند، كاالهاي 
مورد نياز خانه را آنالين خريداري مي كنند، از بيرون غذا سفارش مي دهند و دِر منزل تحويل 
مي گيرند، موجب نمي شود كه يك كشور در فناوري يا علم پيشتاز باشد. . . اينها شركت هاي 
خوبي هس��تند، اما به نظر من، نشانه هاي پيش��رفت تمدن فناورانه ما را بايد به جاي آنها در 
دستاوردهاي علمي و صنعتي جست.« متن كامل اين مقاله با ترجمه »يحيي شعباني« در 

كانال تلگرامي آقاي سرشار قابل مطالعه است. 

پيشنهاد مبارزه
يكم: ي��ك فيل��م ي��ك دقيق��ه اي از 
گشت وگذار توريست در ايران، چند روز 
است آب به النه رسانه هاي اهريمن از 
س��عودي نش��نال تا باقي راهزن هاي 
رسانه اي ريخته اس��ت. جالب نيست؟ 
چه معركه ها راه انداختند كه چرا ايران 

را زيبا نشان داديد.  
دوم: صفح��ه خبر خ��وب خبرگزاري 
فارس در اينس��تاگرام بس��ته ش��د. بدون هيچ تذكري. بدون انتش��ار هرگونه عكس و متن 

آزاردهنده براي رسانه شيطان. چرا؟ از چه هراس دارند؟ دقت كرديد؟
ختم كالم: براي آنها كه تقاضاي پيشنهاد رسانه اي براي مبارزه دارند:

يقين كنيد امروز مبارزه اصلي در جنگ رسانه اي با دشمن، تبليغ داشته ها و دارايي هاي ملي 
اس��ت. با افتخار از فضائل اين ملت و از گنج اين خاك بگوييد كه بلندترين رجز خط شكن و 
مستحكم ترين آرايش جنگي مقابل شياطين است و درنهايت نيز به رسوايي ستون پنجمي 
خودحقيرپندارها ختم مي شود. سخت نيست. كم نگذاريد. از نزديكي و حريم خودتان شروع 

كنيد. هر كار خوب و هر آدم خوب و هر تصميم خوبي مي بينيد فخر كنيد و فرياد.

خاورميانه اي جديد در حال شكل گيري است 
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: نيروهاي ارتش يم��ن با چند 
فروند موش��ك بالس��تيك به اماكن و 
تأسيس��ات مختل��ف س��عودي در 
استان هاي شرقيه و جازان حمله كردند 
و نقاط حساس��ي را م��ورد اصابت قرار 
دادند. نكته مهم اينجا بود كه موش��ك 
بالس��تيك يمني باز هم پ��س از طي 
مسافتي بالغ  بر ۱2۰۰ كيلومتر توانست از سد سامانه هاي پدافندي غربي بگذرد و به اهداف 
مورد نظر برسد.  از طرفي ارتش سوريه ديگر متحد ايران نيز در حال سيطره بر آخرين پايگاه 
تروريست ها در جنوب اين كشور است و قصد يكس��ره كردن تكليف درعا را دارد. همچنين 
نفتكش هاي ايراني در حال تخليه س��وخت خود در بنادر سوريه هستند تا از طريق تانكر به 

لبنان منتقل نمايند و از اين طريق تحريم هاي قيصر اياالت متحده را به ريشخند گرفته اند. 
نكته جالب اينجا بود كه ناقالت نفت ايران از جلوي چشمان متحدان امريكا و ناوگان اين كشور 
در درياهاي مختلف و كانال سوئز عبور كرد لكن آنان جرئت اعمال تحريم هاي خود را از طريق 

نظامي نداشتند چون از تبعات برخورد با آن آگاه بودند. 
وزير امور خارجه ايران نيز در روزهاي گذشته به صراحت اظهار داشت ايران به سه ماه وقت 
جهت انتخاب تيم احياي برجام نياز دارد.  س��خنان فوق به وضوح نشان مي دهد ايران قصد 
اتالف وقت دارد تا بتواند دستاوردهاي هسته اي خود را طي ۹۰ روز آتي به حداكثر برساند تا 
با چنته اي پُر و اندوخته اي قابل اتكا به مصاف ديپلماتيك با امريكا برود و به عبارت دقيق تر، 

بيانگر موضع استغناي جمهوري اسالمي در شرايط كنوني است.  
اگر امريكا در مذاكراتي كه تيم دولت رئيسي دست اندركارش هستند حاضر به پذيرش شروط 
ايران نشود، رخدادهاي ناگواري را براي سياس��ت هاي منطقه اي و متحدانش شاهد خواهد 
بود. همچنين برخي اخبار درز كرده بيانگر تمايل رئيس جمهور امريكا براي خروج نيروهاي 

اشغالگر اين كشور از سوريه است. 
در صورتي كه اين خبر به وقوع بپيوندد، بايد گفت امريكا قصد دارد از شر هزينه هاي سرسام آور 
حضور در خاورميانه )غرب آسيا( راحت شود  و شكست سياست هايش در اين منطقه را بپذيرد 
كه نشانه هاي آن از هم اكنون در يمن، لبنان، س��وريه، عراق و افغانستان آشكار شده است. 
كاهش حضور امريكا در منطقه يعني به همان نسبت افزايش حضور و نفوذ ايران و همين امر 

بر ترس متحدان عرب امريكا همچون سعودي و امارات افزوده است. 
هر چه هست به نظر مي رسد سال ۱۴۰۰، شروع طلوع هژموني محور مقاومت به رهبري ايران 
در غرب آسيا خواهد بود. كاندوليزا رايس س��ال 2۰۰۶ گفت: »خاورميانه اي جديد در حال 

شكل گيري است« اما ظاهراً برخالف تصور او محور اين خاورميانه  ايران خواهد بود.

اتحاد قرآن و اهل بيت به چه معناست؟
آيت اهلل بهجت)قدس سره( 

اتحاد قرآن و اهل  بيت عليهم الس��الم، بدين معناست كه اخبار و 
اعتقادات و افعال اهل  بيت عليهم السالم هم نظير صفحات قرآن است 
كه در هر مراجعه به آن، معناي جديدي ممكن است به دست  آيد. 

ولي اكثريت مسلمان ها )اهل تس��نن( مي گويند قرآن را داريم و 
كاري به اهل  بيت عليهم السالم نداريم و اقليت )شيعه( مي گويند 

اهل بيت)ع( را داريم و كاري به قرآن نداريم!
با اينكه تضييع و نابودي هركدام، تضييع ديگري هم هست... 

منبع: كانال رسمي مركز تنظيم و نشر آثار حضرت آيت اهلل بهجت 
)قدس سره( به استناد كتاب در محضر بهجت، ج3، ص۱۷۷

   آیينه نفس

حسين دليريان در توئيتي نوشت: بعد از حمله بزرگ به پااليشگاه بقيق و خريض )2۰۱۹( 
در الش��رقيه كه توليد نفت عربس��تان را نصف كرد، مستشاران س��ه قدرت غربي ارتقاي 
پدافندي آنها را آغاز كردند تا صادراتش آسيب نبيند. حاال دو سال بعد از آن حمله، انصاراهلل 

دريك حمله تركيبي، مناطق نفتي الشرقيه را دوباره هدف قرارداده است. دست مريزاد. 

محمد نصوحي در توئيتي نوشت: خبر فرار شش اسير فلسطيني رو تا مي تونيد منتشر كنيد! 
چراكه اين اقدام يك شكست اطالعاتي و امنيتي بزرگ براي تل آويو است! الف زدن تا كجا؟ 
كو آن اِش��راف اطالعاتي و امنيتي! چهارمين ارتش بزرگ دنيا، گنبد آهنين و... همه يك 

بلوف هستند! به نظرتون آبرويي ديگه براي رژيم صهيونيستي كودك كش مونده؟!

الف زدن تا كجا؟دست مريزاد انصاراهلل


