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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کانال تلگرامی « »USA Todayبه
اس��تناد مقالهای از روزنامه گاردین به
قلم جولیان بورگر خبر داد :الیسا فرح،
س��خنگوی س��ابق وزارت دفاع امریکا
(پنتاگون) ،گفت کاخ سفید در دوران
ریاس��ت جمه��وری دونال��د ترامپ از
پنتاگون خواس��ت گزارشه��ا درباره
آسیبهای مغزی نیروهای امریکایی
ناشی از حمله موشکی ایران به عراق را کماهمیت جلوه دهد و انتشار آنها را به تعویق اندازد؛
این فشار پس از آن صورت گرفت که ترامپ ابتدا مدعی شد هیچکس (در این حمله موشکی)
آسیب ندیده است و سپس این آسیبها را بهعنوان «سردرد» و «نه خیلی جدی» ،رد کرد.
وی افزود :این سیاست پنتاگون بود که پس از دریافت و راستیآزمایی گزارشها ،آنها را منتشر
میکرد و در نتیجه ،تعداد کل گزارش ش��ده تلفات طی ژانویه  2020افزایش یافت که کاخ
سفید را آزار میداد .فرح گفت :ما این واکنش را از کاخ سفید دریافت کردیم .آیا میتوانید این
را طور دیگری گزارش کنید؟ آیا گزارشتان میتواند هر ده روز یا دو هفته یکبار باشد ،یا تا
پایان این ماجرا هیچ گزارشی ندهید و در آخر ،صرفاً یک گزارش خالصه شده یا جمعبندی
شده ارائه کنید؟ کاخ س��فید ترجیح میداد ما گزارشهای بهروز ش��ده در این باره ،ندهیم.
خبرهای بد بهصورت قطرهچکانی اعال م میشد.
او گفته است حدود  80درصد آسیبدیدگان امریکایی در این حمله ،ظرف چند روز توانستند
به کار خود بازگردند اما دهها تن از آنان به آلمان و سپس برای درمان به امریکا منتقل شدند.
الیس��ا فرح در مصاحبه با یک پادکست به نام «وان دیس��یژن» با اجرای میشل کازینسکی،
خبرنگار سابق سی.ان.ان ،و ریچارد دییرالو ،رئیس سابق دستگاه اطالعاتی ام.آی 6.بریتانیا،
حمله موشکی ایران را «سنگینترین ساعات زندگیام» توصیف کرد.

 2بال برای پرواز انسان

هلل خوشوقت(ره):
حضرت آیتا 
یکی از مطالبی که قرآن کریم روی آن خیلی تکیه کرده مسئله
ذکر و یاد خداس��ت .برای پرش انس��ان (و) پرواز انسان -قرآن
کریم -دو تا بال فراهم کرده است؛ یکی تقوا ،دومی ذکر خدا .این
دو بال انسان را قادر میکند که پرواز کند به طرف جلب رضایت
پروردگار متعال؛ یکی کافی نیس��ت .هم باید تقوا باشد؛ انسان
واجبات را انجام بدهد ،محرمات را هم ترک کند؛ و هم یاد خدا.
ذین آ َم ُنوا
لذا در آیه شریفه به این لحن وارد شده است« :یا أَیها ال َّ َ
ون» زیاد به یاد
إِذا لَقیت ُْم فِئَه َفاث ُْبتُوا َو ا ْذ ُك ُروا اللهَّ َ َكثیرا ً ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُِح َ
خدا باشید چون زیاد به شما نعمت داده است ،زیاد او را یاد کنید،
این زیاد یاد کردن خدا به ضمیمه تقوا انس��ان را به مقام فالح و
رستگاری خواهد رساند...
هلل خوشوقت تهرانی (ره) در
منب�ع :کانال رسمی حضرت آیتا 
پیامرسان ایتا

باز هم مهمان داریم

علی رنجبر در توئیتی نوش��ت :بعد از خبر شناسایی پیکر شهید مدافع حرم
مرتضی کریمی ح��اال خبر آمده که پیکر مطهر ش��هید محم��د اینانلو هم
شناساییشده...شهیداینانلوسال ۹۴توسطتروریستهایتکفیریدرمنطقه
خانطومان به شهادت رسید و تا به امروز پیکرش مفقود بود ...مهمان داریم...

ایرانیها در یک ماه ١٢٠میلیارد تومان
خرج کنسرتهای ترکیه کردند!

بهمن بابازاده ،خبرن��گار حوزه موس��یقی ،در توئیتر خود نوش��ت :با
احتساب کنسرت «ستین» در استانبول ،بیش از  30هزار بلیت کنسرت
فقط تو شهریور امسال برای ایرانیها تو ترکیه فروخته شده .هر بلیت
رو متوسط  ۱۵۰دالر بگیری ،میشه چهار و نیم میلیون دالر .با دالر ۲۷
هزار تومنی ،میشه  ۱۲۰میلیارد تومن!

در پناه تکاوران ایرانی

نقطه صفر مرزی ایران و افغانس��تان! منطقه مرزی دوغ��ارون؛ کودکان
افغانستانی که در درگیریهای اخیر افغانستان پدر و مادرشان را از دست
دادهاند ،تا پای مرز ایران رس��یدهاند و حاال در پناه تکاوران تیپ  ۶۵نوهد
نیروی زمینی ارتش ایران مستقر در مرز ایران و افغانستان قرار گرفتند.

روایت جدید از مواجهه کاخ سفید
با تلفات حمله موشکی ایران به عیناالسد

آفت سیاستزدگی
در مواجهه با مسائل افغانستان

واکنش چهرههای سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی به فوت حاجحیدر رحیمپور ازغدی در توئیتر

جهانی ایستاده
درمیادین مقاومت و مبارزه نرم و سخت

با خبر اعالم درگذش�ت حاجحیدر رحیمپور ازغدی کاربران ش�بکههای اجتماعی و
چهرههای سیاسی با توئیتهایی ضمن ابراز تأس�ف ،درگذشت این یار و مبارز دیرین
انقالب را به خانواده ایش�ان به خصوص استاد حس�ن رحیمپور ازغذی و دکتر حبیب

ازغدی تسلیت گفتند .کاربران با مرور آثار برجسته و خاطرات حاجحیدر ،یاد او را گرامی
داشتند .آنها حاجحیدر را همچون دنیایی از مقاومت در میدانهای قرن اخیر از صنعت
نفت تا انقالب اسالمی تعبیر کردند .در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران آمده است.

در کنار فرزند شهیدش غرق رحمت واسعه
الهی باد .عرض تسلیت به استاد حسن و دکتر
حبیب ازغدی.
سیدعزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراث
فرهنگی و گردشگری:
اس��تاد حیدر رحیمپور ازغدی پدر نس��ل
عدالتخواه��ان امروز به دیار باقی ش��تافت.
روحش ش��اد .قدرت قلم ،آزادی اندیش��ه،
شجاعت در نقد حکومت و وفاداری به رهبر،
از برجس��تگیهای او بود .تسلیت به همسر
محترم ،حسن و حبیب و کلیه بازماندگان.
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران:
اناهللو ان��ا الیهراجعون .ضایعه درگذش��ت
حاجحیدر رحیمپور ازغدی که س��الهای
متمادی از نهضت ملی ش��دن صنعت نفت

حامد پهلوانی:
جوری زندگی کنیم و خانواده تربیت کنیم که
بعد وفات همه بگویند«اللَّ ُه َّم إِن َّا لاَ ن َ ْعلَ ُم ِم ْن ُه إ ِ اَّل
یرا» تسلیت به خانواده رحیمپور ازغدی.
خَ ً
فرشاد مهدیپور:
اس��تاد حیدر رحیمپور ازغدی درگذشت؛
فقدان ای��ن انقالبی قدیم��ی و عدالتخواه
منصف را به برادر عزیز حبیب ازغدی و همه
دوستدارانش تسلیت میگویم .روحش شاد.
محمدرضا موسوی:
«چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند/
چون جنت اس��ت رفتن چون کوثر اس��ت
مردن» .به اس��تاد گرانقدر رحیمپور ازغدی
رحلت ابوی مجاهدشان حاجحیدر رحیمپور
ازغدی را تسلیت عرض میکنیم.

علی خضریان ،نماینده تهران:
استاد حیدر رحیمپور ازغدی از مجاهدین
دیری��ن انقالب ب��ود ک��ه از ده��ه  ۲۰در
عرصههای متعددی چون نهضت مقاومت
ملی پس از کودتای  ۲۸م��رداد تا قیام ۱۵
خرداد که شرف حضور در نهضت امام عزیز
را داشت ،همواره برای عدالت ،مقابل تحریف
ارزشهای انقالب و حاکمیت اشرافیگری
ایستاد .رحمت خدا بر او باد.
سیدنظامالدین موسوی ،نماینده تهران:
خواس��تم بنویس��م :جهانی بود نشسته در
گوشهای .اما او نه نشس��ته و نه در گوشهای
بود .حاجحیدر رحیمپور ازغدی ،دنیایی بود
ایستاده در همه میدانهای قرن اخیر ،از ملی
شدن صنعت نفت تا انقالب اسالمی .روحش

تا پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن تالش
صادقانهای در تحقق احکام اسالمی در جامعه
داشتند را به خانواده و استاد رحیمپور ازغدی،
تس��لیت میگویم و برای این مبارز انقالبی
غفران مسئلت دارم.
حسین یکتا ،فعال فرهنگی:
جناب آقای استاد حسن رحیمپور ازغدی؛
درگذشت ابوی محترم ش��ما ،راوی جنگ
نرم و سخت و دیدهبان اندیش ه ناب انقالبی رو
تسلیت عرض میکنم.
محمدصالح مفتاح:
چطور ممکن است انسان ۷۰سال مبارزه کند
و هرگز از راه حق منصرف و منحرف نشود؟
حاجحیدر رحیمپور ازغدی چنین مردی بود.
رحمتاهللعلیه.

پشت پرده فرار افسانهای از امنیتیترین زندان رژیم صهیونیستی
علیرضا تقوینی��ا در کان��ال تلگرامی خود
نوشت :فرار پیچیده شش مبارز فلسطینی از
امنیتیترینزندانرژیمصهیونیستیتعجب
و تحسین بس��یاری از ناظران بینالمللی را
برانگیخته است اما تاکنون در مورد جزئیات
آن و نحوه انجام این عملیات بسیار پیچیده
کمتر سخنی ش��نیدهایم .در خصوص این
اقدام چند نکته که اخی��را ً نگارنده از منابع
مطلعومرتبطباگروههایفلسطینیدریافت
کرده ،به نظر مخاطبان عزیز کانال تفسیرگر
خواهد رسید:
-1زندانجلبوعواقعدردرهبیسانمخوفترین
و ایمنترین بازداشتگاه رژیم صهیونیستی به
شمار میرود که ساخت آلمان بوده تا جایی که
نامش را گاوصندوق گذاشتهاند.
 -2فرار از چنین زندانی یک شکست بزرگ
امنیتی ب��رای رژیم صهیونیس��تی خواهد
بود زی��را عملیات حفر تونل دو س��ال طول
کشیده ،لکن زندانبانان و نیروهای امنیتی
این رژیم متوجه آن نشده بودند .نکته اصلی
اینجاستدههامترمکعبخاکیکهبابتحفر
تونل بیرون آورده ش��ده ،کجا رفته و چگونه
فلسطینیان توانستهاند آن را به بیرون از زندان
منتقل کنند زیرا مس��ئوالن زندان بهعمد
خاکی بهشدت سرخرنگ را در محوطه زندان
پاشیده بودند تا در صورت حفر تونل و ریختن
خاک آن در حیاط زن��دان متوجه اقدامات
مشکوک شوند.

 -3به دلیل محفوظ نگاه داش��تن عملیات
حفر تونل از چشم زندانبانانُ ،قطر تونل حفر
شده بس��یار کوچک تعیین ش��د و برای به
مشکل برنخوردن هنگام گریز ،این مبارزان
فلسطینی شش ماه با رژیمهای سنگین خود
را الغر کرده بودند.
 -4مبارزان فلس��طینی گریخت��ه از زندان،
موفق شده بودند یک تلفن همراه به دست
بیاورند و قبل از فرار طی تماسی یک خودرو
را در فاصل��ه  ۵۰۰متری زن��دان هماهنگ
کرده بودند تا بالفاصله آنان را به نقطه دلخواه
منتقل کند .این تلفن همراه از چه طریقی به
دستآنانرسیدهبودوچگونهصهیونیستها
نتوانستهاند آن را کشف کنند؟
 -5عملیات فرار س��اعت  ۳:۱۵بامداد انجا م

شده اما صهیونیستها  ۸ساعت بعد متوجه
مفقود شدن شش زندانی شدهاند.
 -6پنج نفر از این مبارزان عضو گردانهای
قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی
فلسطین و یک نفر هم فرمانده گردانهای
االقص��ی وابس��ته به فتح ب��وده و ب��ا توجه
به نزدیکی زندان با ش��هر جنین که پایگاه
اجتماعی جهاد اسالمی در آن بهشدت قوی
ارزیابی میشود ،احتماالً این جنبش در فرار
زندانیان نقش اصلی را داشته است.
 -7مسئوالن رژیم صهیونیستی چهار گردان
نظامی ،دهها هلیکوپتر و پهپاد را مأمور یافتن
نیروهای گریخته از زن��دان کرده ولی تاکنون
موفق نبوده و دو س��ناریو ب��رای محل انتقال
این اف��راد پیشبینی میش��ود .ابتدا ش��هر

فلسطینینشین جنین در شمال کرانه غربی و
دیگری کشور اردن زیرا منطقه بیسان که زندان
درآنواقعشده،بامرزهمسایهشرقیفلسطین،
فاصله بسیار کمی دارد و با توجه به عرض کم
رودخانه مرزی اردن بهراحتی میشود از طریق
شنا کردن به این کشور رسید.
 -8اگر این شش زندانی به اردن رفته باشند
دیگر دست رژیم صهیونیستی به آنان نخواهد
رسید زیرا اول این که ۶۰درصد جمعیت اردن
فلسطینی اس��ت و میتوان بهراحتی درون
اردوگاههای آوارگان مخفی شد و دوم این که
دولت اردن تا حدی سعی دارد فلسطینیان را
راضی نگه دارد و مطمئناً با رژیم صهیونیستی
برای استرداد آنان همکاری نخواهد کرد.
 -9ای��ن عملی��ات ،یک��ی از پیچیدهترین
طرحهای فرار از زندان در طول تاریخ بوده و
ضعفهایامنیتیرژیمصهیونیستیراآشکار
س��اخت زیرا تمام جغرافیای سرزمینهای
اش��غالی  ۱۹۴۸در کنترل کام��ل امنیتی
صهیونیستهاستونفوذدرچنینمنطقهای
حاکی از وجود حفرههای بزرگ اطالعاتی در
این رژیم ارزیابی میشود.
 -10آبرو و وجهه دس��تگاههای اطالعاتی و
امنیتیرژیمصهیونیستیبهخصوصشاباک
با این عملیات بهشدت از دست رفت و قدرت
نیروهای مخالف آن را به رخ دنیا کش��ید و
سران این رژیم دیگر نمیتوانند مدعی داشتن
سرویسهای امنیتی قدرتمند شوند.

احسان بابایی در کانال تلگرامی خود نوشت :از نمودهای سیاس��تزدگی در جامعه ما نحوه
مواجهه با اعتراضات و نگرانیها در مورد حضور طالبان در افغانستان است .برخی هر مسئلهای
را در دو گانه اصولگرا -اصالحطلب تحلیل میکنند و اص ً
ال تا مس��ئلهای را ابتدا در این دوگانه
وارد نکنند از توصیف و تحلیل آن ناتوانن��د .در حالی که آنها که نگران تحوالت افغانس��تان
هستند ،بسیار گس��تردهتر از آن هس��تند که در این دوگانه قرار گیرند .نگرانیها هم لزوماً از
جنس رقابتهای سطحی و منفعتجویانه اصالحگرا و اصولگرا نیست .ظاهرا ً نمیتوانند قبول
کنند بسیاری از مردم ما متفاوت از آنها نگاه کنند و پای ارزشهای انسانی در بین باشد .نمونه
دیگر از ناتوانی ذهنی ،این است که هرگونه اعتراض به طالبان را به مطالبه دخالت نظامی تقلیل
میدهند .در حالی که بین توجیه و تطهیر طالبان تا مداخله نظامی در افغانستان فاصله زیاد
است که سیاستزدههای «یا همه یا هیچ» ،ظاهرا ًناتوان از درک آن هستند .جلوه دیگر از ناتوانی
ذهنی که این روزها شاهد هستیم این است که بین مواضع و اقدام رسمی نظام و اعالم همدردی
و اعتراضهای مردمی و عمومی ،تفکیک نمیکنند .میخواهند جامعه را به نظام سیاسی تقلیل
دهند .اص ً
ال اعالم موضع گروههای اجتماعی خارج از مواضع رسمی را به رسمیت نمیشناسند.
در حالی که حذف جامعه به نفع تصمیمهای رسمی نه ممکن است و نه مطلوب.
همین ناتوانیهای ذهنی رسوب کرده است که باعث شده سیاستهای رسانهای معیوب در
موضوع افغانستان ،جامعه را دچار دوگانگی کند و یک فرصت برای انسجام فرهنگی و سیاسی
را به زمینهای برای تهدید تبدیل کند.

آمار مبادالت تجاری
در پشت پرده «خنجر از پشت» به مردم فلسطین

س��عید غفاری در کانال تلگرامی خود
نوش��ت :پای��گاه صهیونیس��تی
«»THE TIMES OF ISRAEL
در مورد مبادالت تجاری و اقتصادی این
رژیم با کشورهای عربی منطقه نوشت:
طبق ارقام تازه ،تجارت میان اسرائیل و
کش��ورهای عربی خاورمیانه و شمال
آفریق��ا در س��ال ج��اری و پ��س از
عادیسازی روابط رشد چشمگیری داشته است .بر اساس دادههای تازه حجم تجارت اسرائیل
با کشورهای عربی بدون احتساب بخشهای گردشگری ،خدمات در هفت ماه نخست سال
 ۲۰۲۱افزایش داشته به سه برابر مدت مشابه سال قبل رسیده است .رئیس بخش رسانههای
نوین وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل به نقل از مراکز رسمی اعالم کرد :در هفت ماهه سال
 ۲۰۲۱تجارت میان دو طرف  ۲۳۴درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت .آمارها حکایت از
آن دارند که تجارت رژیم اسرائیل با امارات متحده عربی از  50/8میلیون دالر هفت ماهه اول
سال گذشته اکنون به بیشتر از  ۶۱۳میلیون دالر رسیده است .تجارت رژیم اسرائیل با اردن
هم در سال جاری از  ۱۳۶میلیون دالر به  ۲۲۴میلیون دالر افزایش یافت .این ارقام در مورد
مصر از  ۹۲به  ۱۲۲و مراکش از  14/9به  20/8میلیون دالر افزایش داشته است .همچنین در
حالی که در هفت ماهه نخست سال  ۲۰۲۰عم ً
ال تجارتی میان اسرائیل و بحرین وجود نداشت
اما در مدت مشابه س��ال  ۲۰۲۱رقمی معادل  ۳۰۰هزار دالر میان دو کشور مبادله صورت
گرفت .گفتنی است این ارقام شامل بخشهای گردشگری و خدمات نشده است.
امارات اولین کشور از چهار کشور عربی منطقه بود که سال گذشته روابط خود را با اسرائیل
عادی کرد .پیش از این مصر و اردن تنها کشورهای عربی بودند که در سالهای  ۱۹۷۹و ۱۹۹۴
با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بودند.
توافقهای سال  ۲۰۲۰با امارات ،بحرین ،سودان و مراکش که با عنوان توافق ابراهیم شناخته
میش��ود تابوی تاریخی برقراری روابط میان اعراب و اسرائیل را شکست .بسیاری از رهبران
فلسطینی این توافقات را خنجر از پشت و خیانت به مردم فلسطین دانستند.

اعتماد مردم با کار نمایشی برنمیگردد

صفحه توئیتری «نود اقتصادی» نوشت:
رئیس بانک مسکن در حالی خبر از یک
میلیاردی شدن وام مسکن جوانان داد
که بر اس��اس ای��ن ط��رح متقاضیان
میتوانند با افتتاح حس��اب مس��کن
جوانان و واریز ماهانه  ۲۰۰هزار تومان،
بعد از گذش��ت  ۱۵س��ال یک وام یک
میلیاردی دریافت کنند! در این طرح به
ارزش پول بعد از گذشت  ۱۵سال اص ً
ال توجهی نشده است! خسته نباشید واقعاً!
محمد امینیرعیا در خصوص این خبر نوش��ت :اعتماد مردم با کار نمایشی برنمیگردد...االن
میشود با یک میلیارد تومان در تهران یک خانه 50،40متری خرید اما هیچکس باور نمیکند۱۵
سال دیگر هم بشود! اگر سیاستگذار اعتقاد دارد میشود و صادق است ،پس از  ۱۵سال دو گزینه
بگذارد جلوی متقاضی :پرداخت وام یک میلیاردی یا تحویل واحد مسکونی ۵۰متری!

روی سیاه انگلیس در برابر جوانان ایرانی

شروط چین برای تأیید طالبان

حامد وفایی در توئیتر نوشت :با مرور مواضع چین میتوان چنین نتیجه گرفت
کهپکنتأییدطالبانرامنوطبهشروطیکردهکهازآنجملهمیتوانبهتشکیل
دولت فراگیر ملی ،باز نگه داشتن مرزها ،مدیریت مهاجران ،تعمیق همکاری
اطالعاتی و ضدتروریسم و همکاری در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد.

برشی از مجلهای چپگرا در آبان ۵۷

محمدصادق عابدینی در توئیتی نوش��ت :یک مجله چپگرا در آب��ان  ،1357در مطلبی
افشاگرانه عنوان کرده که برج شهیاد که امروزه برج آزادی خوانده میشه و در میدان آزادی
تهران قرار داره ،کپی از یک برج دیگه است .در ماههای پایانی دوران پهلوی نشریات چپگرا
با نقد دوران نخستوزیری هویدا به نمادهای سلطنت حمله میکردند.

سومینجمعهو سومین سفراستانی

محمد اکبرزاده در توئیتی نوشت:رئیسی از ابتدا گفته بود اوضاع به گونهای است که حتی
یک ساعت را هم نباید از دست داد و خودش البته بیش از همه به این اصل پایبند است...
میتوان ب ه جا افتادن فرهنگ کار در بدنه دول��ت امیدوار بود چون «فرمانده» خودش در
میدان است و هیچ روزی برایش تعطیل نیست ...سومین جمعه و سومین سفر استانی!

مصطفی عاش��وری در رش��ته توئیتی
نوشت :دانش ساخت تراکتور در ایران از
قب��ل از انق�لاب در اختی��ار ش��رکت
انگلیسی مس��ی فرگس��ن بود و سود
عظیمی ه��م میبرد ت��ا اینکه تصمیم
گرفتیم خودمون تولی��د کنیم و همه
قطعات را تولید کردیم بهجز داشبورد.
برای همین از انگلیسها خواستیم فقط

داشبورد رابه ما بفروشند ولی گفتند یا همه یا هیچ!
جوونهای ایرانی پس از سه بار شکست داشبورد هم ساختند و به انگلیس اعالم کردند تمام
قطعات را با کیفیت بهتر و قیمت کمتر میتونن بهشون صادر کنند .انگلیسیها ما را مسخره
کرده بودند که اگه بهمون مجموعه داشبورد تراکتور را ندن خط تولید تراکتور ایران میخوابه
ولی جوونهای ایرانی روسیاهشون کردند.

