
ِچرت و ُچرت!
محمد ایمان��ی، روزنامه نگار، در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: برخی 
می گویند منگی و ُچرت زدن در برنامه های رسمی، تبدیل به عادت بایدن 
شده و عماًل دیگرانی مثل کامال هریس به جای او ریاست می کنند. اما 
برخی دیگر معتقدند نخست وزیر اسرائیل، آنقدر درباره ایران پرت و پال 
و ُمفت حرف زده که حوصله پیرمرد فرتوت سر رفته و ُچرت زدن را بهتر 

از شنیدن دری وری یافته است. 
نفتالی بنت دیروز به بایدن گفت اسرائیل یک استراتژی برای جلوگیری از 
رسیدن ایران به تولید سالح هسته ای طراحی کرده است. او همچنین به 
نیویورک تایمز گفته بود عملیات مخفی علیه برنامه هسته ای ایران پیدا 
خواهد کرد.  این گربه رقصانی  در حالی است که امریکا بد ترین شرایط 
امنیتی و نظامی را در منطقه سپری می کند؛ به نحوی که محافل سیاسی 
اتفاق نظر دارند امریکا در اقدام نظامی 20 ساله در افغانستان، شکست 
فضاحت باری خورده است. به عبارت دیگر امریکا اگر توانی داشت، صرف 
حفظ آبروی خود می کرد.  از آن طرف، رژیم صهیونیستی نیز در بحران 
امنیتی و نظامی بی سابقه ای دس��ت و پا می زند؛ به نحوی که آخرین بار 
موشک های مقاومت فلسطین با عبور از آبکش موسوم به گنبد آهنین، 

تصویری تحقیرآمیز از وضعیت نظامی صهیونیست  ها به دست دادند. 

چرا کسی به اینها تروریست نمی گوید؟!
کاربری با نام »حاج رضا« نوشت:  این سه رئیس جمهور امریکا طی 2۴ 
سال به ٩ کشور اسالمی حمله و اش��غال کردند و حداقل ١١ میلیون 

انسان مسلمان را کشتند! چرا کسی به اینها تروریست نمی گوید؟!

غفلت از تاریخ مساوی با تحریف تاریخ
کاربری با نام »امیرحسین « با انتشار تصویر فوق نوشت: سمت راستی 
چهره واقعی خشایارشا که از روی سنگ نگاره او بازسازی شده؛ سمت 
چپ چهره دروغینی که در فیلم ۳00 از او س��اخته اند. بله دوستان از 
تاریخ خودت غافل بش��ی و فیلم نس��ازی بقیه برات فیلم می سازن و 

تاریخت رو هم تحریف می کنن.

   جواد جاللی:
یه ضرب المثل فارس��یه که میگه: یه وقت 
خودتو از تک و تا نندازی ها!! برای حال االن تو 

استفاده میشه :(((
   عبداهلل گنجی:

ش��اید س��فیر می خواهد بگوید من خیلی با 
ظرفیتم. اما چاره دیگر چیست؟ می گویند آدم 
به حوا گفت: ?do you love me حوا گفت: 
مگر من خاک بر سر چاره ای دیگر هم دارم؟ و 

اینچنین عشق آغاز شد. 
   محمدحسین پیریائی:

اتفاقاً بریتانیایی ها در مورد اینکه گاهی مجبور 
میش��ن از موقعیت ه��ای ناگوار ل��ذت ببرن 

ضرب المثل مرتبط هم دارن...  و اینم از همون 
باب قابل تفسیره! فلذا منع نمی کنیم این لذت 

بریتانیایی را از سفیر بریتانیا. 
   ریحانه بهشتی:

فیلم »یتیم خانه ای��ران « را هم ببین. انگلیس 
بدون روت��وش؛ ما با رذالت ش��ما از گذش��ته 

آشناییم...  اما گویا شما آدم بشو نیستین. 
   کاربری با نام »سجاد«:

منم اگه فیلم خاطرات همکارای جاسوسم رو 
می دیدم لذت می بردم. 

   یکتا هستی:
فقط یه انگلیسی میتونه اینطوری ایرانیا رو به 

یک نقطه نظر متحد برسونه!

   حانیه اخوان:
یکی از سؤاالتم این بود که موقع پخش گاندو 
در س��فارت چی میگذره، خداروش��کر جواب 

پیدا شد. :(((
   پوریا شجاعی:

ما از لذت های شما،عبرت گرفتیم و هر لحظه به 
وجود نیروهای امنیتی که با عوامل شما به جدال 

پرداختند،افتخار کردیم... 
   فرهاد فرید:

یادمه جمعه صبح  ها ب��ا بچه  ها می رفتیم فوتبال، 
وقتی بد می باختیم همیش��ه می گفتم برای من 
نتیجه مهم نیست من از فوتبال لذت می برم...  سفیر 
انگلیس رو درک می کنم ظاهراً باخته، بدم باخته... 

   رانسیه ربیعی:
احتماالً از نمایش مو به موی واقعیت ها و حضور 
ایران تا اتاق رئیس MI 6 حی��رت کردی فکر 
کردی داری لذت می بری! این حسی که االن 
داری، ما ایرانی ها بهش میگیم انگشت به دهن!

   حسین رسولی:
بله، شما همواره از رنجی که به این ملت داده اید 
لذت برده اید. از قحطی و کشتن میلیون ها نفر تا 
اشغال کشور، تجزیه کشور، غارت منابع کشور 
تحریم کش��ور، کودتا در کشور، جنگ هشت 
ساله و موارد بسیار دیگر... . اهمیتی ندارد شما 
چه حسی دارید. شما باید از باز شدن چشم این 

ملت از وحشت بمیرید.
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 منع نمی کنیم این لذت بریتانیایی را 
از سفیر بریتانیا!

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به توئیت سفیر انگلیس درباره سریال گاندو۲

سایمن شرکلیف، س�فیر تازه لندن در تهران در صفحه رس�می خود در توئیتر به پخش 
سریال »گاندو ۲ « واکنش نشان داد. او نوشته است:»به هر حال ، من از سریال  گاندو۲ بسیار 
لذت می برم…«؛ توئیت ش�رکلیف با واکنش های بسیاری از س�مت کاربران شبکه های 

اجتماعی مواجه ش�د. کاربران این اظهارنظ�ر را در واقع اظهاری از س�ر جب�ر و ناچاری 
دانستند و ضرب المثل های مختلف انگلیسی را که به ناچاری فرد در زمان خجالت و رنج 
اش�اره دارد، نوش�تند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران در توئیتر آمده است. 

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.

هزینه روزانه حضور ۲0ساله امریکا در افغانستان
محمدحسین آزادی در توئیتی نوشت: 
امریکا در حالی پس از 20سال اشغالگری، 
خاک افغانس��تان را ترک می کند که به 
ازای ه��ر روز به طور میانگی��ن ۳۵ نفر 
کش��ته و ۳00میلیون دالر هزینه کرده 
است. او همچنین نوشته است: وضعیت 
امریکا دقیقاً همان چیزی است که این 
روز ها از جو بایدن می بینیم. خواب آلو، 
خسته، گیج، مستأصل و درمانده از هر اقدامی. بی جهت نیست که بسیاری از رسانه های غربی مثل 

ویک، گاردین، تلگراف و...  از پایان عصر امریکا و افول این کشور می گویند. 

درباره عکس تشریفاتی جنجالی نشست بغداد
سیدرضا قزوینی غرابی در کانال تلگرامی 
خود نوش��ت: ش��اید در میان خبرهای 
حاش��یه ای کنفرانس بغداد، هیچ کدام 
به ان��دازه ماج��رای عکس تش��ریفاتی 
مقامات حاضر پرحاشیه و خبرساز نشد.  
آقای امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران به  جای ایستادن در ردیف دوم و در 
کنار س��ایر وزیران خارج��ه، در ردیف 
نخست و در کنار رئیسان جمهور و نخست وزیران و امیران و در جای اختصاص یافته به حاکم 
دوبی قرار گرفت تا عکس یادگاری از آنها گرفته ش��ود.  این حرکت مورد تفاس��یر متعدد در 
جغرافیای ملتهب ذهنی مردمان منطقه قرار گرفت. برخی آن را به معنای عدم تمایل وزیر امور 
خارجه ایران برای ایستادن کنار وزیر خارجه سعودی قلمداد کردند. برخی در عراق آن را نشانه ای 
از تازه کار بودن آقای امیرعبداللهیان دانستند و البته تأویل های دیگری نیز از این حرکت شد. 

برخی از این حرکت خشمگین شدند و برخی دیگر این اقدام را مورد تمجید قرار دادند. 
سه احتمال را در این باره می توان در نظر گرفت:

١- وزیر خارجه ایران تمایل به ایستادن کنار وزیر خارجه سعودی نداشته است، بنابراین جلو رفت 
تا کنار وی قرار نگیرد. در این صورت آقای امیرعبداللهیان می توانست در همان ردیف عقب با فاصله 

یک نفر یا بیشتر از وزیر خارجه سعودی بایستد. شخصاً این احتمال را وارد نمی دانم. 
2- وزیر امور خارجه از تشریفات و پروتکل های مرسوم بی اطالع است. از آنجا که امیرعبداللهیان 
یک دیپلمات قدیمی است و 2۵ سال در وزارت امور خارجه بوده و سمت های باالیی داشته است. 

این احتمال قابل قبول نیست. 
۳- احتمال سوم این است که این حرکت یک پیام سیاسی قابل توجه داشته است. به این معنا که ایران 
به عنوان همسایه مهم و تعیین کننده عراق نمی تواند و نباید در ردیف عقب و پشت کشورهای کم تأثیر 

یا حتی فرانسه اروپایی قرار بگیرد. این احتمال می تواند به طور جدی تر مورد توجه قرار بگیرد. 
به هر صورت، چنین اتفاقاتی در دنیای سیاست و دیپلماس��ی نادر نیست و موارد متعددی در 
سراسر جهان رخ می دهد. حاکم دوبی ساعاتی پس از این موضوع با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. 
برای او آرزوی موفقیت در مأموریت جدید را کرد و درودهای همیشگی خود را به ملت دوست و 

همسایه، ایران تقدیم کرد.

کار، کار انگلیسی هاست!
حامد طالبی در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت:  همزمان با پخ��ش فصل دوم 
سریال گاندو که به توطئه های انگلیس 
در ایران اختص��اص دارد، کتاب جک 
استراو وزیرخارجه سابق انگلیس درباره 
ایران را دس��ت گرفتم و خواندن آن را 
تمام کردم.  استراو در این کتاب که نام 
» کار، کار انگلیسی هاس��ت « را ب��ر آن 
گذاشته، به بهانه اعتراضات در جریان سفر تفریحی اش در سال ٩۴ به ایران، تاریخ روابط ایران 
و انگلیس را بازخوانی کرده است.  او و همسر و همراهانش در این سفر به تهران، اصفهان، شیراز 
و یزد رفتند. در یزد تعدادی از جوانان انقالبی، نامه ای به دست جک استراو می دهند که در آن 
به تاریخ خیانت  ها و جنایات انگلیس علیه ایران اشاره شده است.  جک استراو بند هایی از این 
نامه را دستمایه نوشتن این کتاب قرار داده و به این موضوع پرداخته که چرا ایرانی  ها به انگلیس 

بدبین هستند. 
تلقی شخصی من این است که جک اس��تراو این کتاب را بیشتر از آنکه برای آشنایی جامعه 

انگلیس با ایران نوشته باشد، برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران نوشته است. 
وی کتابش را با تملق های کم س��ابقه درباره ایران و ایرانی  ها آغاز می کند و پس از آن درباره 
برهه های تاریخی پادش��اهان تا پیش از انقالب اس��المی، به راحتی علیه س��لطه گری های 
انگلیس موضع گیری می کند و می کوش��د پس از جلب اعتماد مخاطب ایرانی به بی طرفی 
خود، تحلیل انگلیسی خود را از تحوالت پس از انقالب خصوصاً در زمینه مذاکرات هسته ای به 
خورد مخاطب دهد.  جک استراو در روایت خود عالقه بسیاری به هاشمی، خاتمی، روحانی و 
اصالح طلبان نشان داده و آنها را تأمین کننده منافع ایران تصویر کرده و در عین حال نتوانسته 

نفرتش از دولت احمدی نژاد را پنهان کند.  
علی ایحال، مرور استراو بر آنچه بین ایران و انگلیس از زمان پادشاهان تا عصر حاضر گذشته، 
یک روایت جذاب اس��ت که تس��لط باورنکردنی او بر تاریخ و تحوالت داخلی ایران را نمایان 
می کند.  فارغ از نیت او، نکاتی از خباثت های انگلیس در این کتاب نمایان شده که هرگز در 
کتاب های درسی خودمان به این وضوح ملموس نبوده است.  بنده این کتاب را برای کسانی که 
قابلیت تحلیل گرایش و مغالطه های نویسنده را ندارند چندان تجویز نمی کنم ولی برای فعاالن 
سیاسی، فرهنگی، خبرنگاران و نخبگان، بسیار قابل استفاده است و نکات قابل بهره برداری 

زیادی جهت تکمیل و بازپروری می توان از این کتاب یافت.

 یادداشت آیت اهلل عابدی 
در سوگ حجت االسالم زاهدی

آیت اهلل استاد احمد عابدی، مجتهد و 
اس��تاد عرفان و اخالق، به مناس��بت 
درگذشت حجت االسالم دکتر عبدالرضا 
زاهدی، از اساتید دانشگاه اصول الدین، 
یادداش��تی را در کانال تلگرامی خود 

منتشر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

حضرت امام صادق)ع( وقتی خبر وفات 
ابان بن تغلب را شنیدند، فرمودند: »أما واهلل لقد أوجع قلبی موت أبان.«

در این ایام س��یاه که هر روز خبر درگذش��ت عزیزی را می ش��نویم، یکی از س��خت  ترین و 
غمبار ترین روز ها چهار شنبه شش��م مرداد ١۴00 بود که خبر ارتحال عالم وارسته، متقی و 
زاهد و دوست صمیمی و یار شفیق خود جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر عبدالرضا 

زاهدی را شنیدم و در تنهایی خود فراوان بر فقدان این عزیز گریستم. 
بیش از 20سال از آشنایی بنده با این عالم بزرگ می گذرد و هر روز بر ارادت و عالقه ام نسبت 
به ایشان افزوده  می شد. بنده در عمر خود کمتر چنین اشخاصی دیده ام که به معنی واقعی 
کلمه »مرد خدا« بودند. جناب دکتر زاهدی انسانی پاک، الهی و متخلق به اخالق الهی و مکارم 

اخالق بود. بسیار مقید بود که پشت سر دیگران سخنی ناگوار گفته نشود. 
خود را حقیقتاً وقف خدمت به دیگران - اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه - نموده 
بود. زحمات و خدمات او در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و به ویژه در دانشکده اصول دین را 
بنده دیده بودم. هیچ گاه دنبال نام، عنوان، نشان و ریاست نبود بلکه به شدت از اینها پرهیز داشت. 

او دنبال قدرت و ریاست نبود گرچه اینها _ به رغم میل باطنی او _ به سراغش می آمدند. 
دکتر زاهدی در راه خدمت به دیگران ش��ب و روز نمی شناخت، هر گونه سختی و ناگواری و 
نامالیمتی را برای خود می خرید و تحمل می کرد تا بتواند مشکلی از انسانی حل کند. همیشه 
و هر وقت او را دیدم دنبال انجام کار دیگران و خدمت به مردم بود. یک بار نشد که از مشکالت 
و زندگی و کار خود چیزی و شکوه ای بنماید با اینکه افرادی او را اذیت می کردند اما خداوند نیز 
محبت او را در دل دیگران قرار داده بود به طوری که من در طول آشنایی دیرینه خود با ایشان 
هرگز ندیدم کسی چیزی در نقص یا مذّمت او بگوید. حتی آنان که اذیتش می کردند، اعتراف 

به بزرگی و بزرگواری او داشتند. 
حقیقتاً مثل او را کمتر مادر روزگار به دنیا می آورد، انسان شریف پاکدامن، خدوم، عالم، فداکار، 

ایثارگر و از خود گذشته. رضوان اهلل تعالی علیه.

جز زیبایی چیزی ندیدم
آیت اهلل حائری شیرازی)ره(:

خداوند همه مهره  ها را به خوبی چیده اس��ت تا هرچه بیشتر این 
بازی زیبا و تماشایی باشد، انواع فرهنگ  ها و زبان  ها و انواع اسم  ها و 
ایسم ها. جهان یک پازل است اگر آن را حل کردی آن را می بینی و 

می شناسی و محو زیبایی آن می شوی. 
زینب کبری پازل را حل کرده بود و همه مهره  ها را در جای خود دیده 
بود. مجموع صحنه زیباست. دیگران نتوانسته اند تکه های پازل را پیدا 
کنند و به هم بچسبانند تا همه پازل را با هم ببینند و زیبایی آن را درک 
کنند.  دیگران می گویند از ظلم و ش��کنجه بدتر چیست؟ از کشتار 
بی رحمانه و محاصره و آب را بر انسان  ها بستن و از آب دادن به طفل 

چندماهه مضایقه کردن و گلوی او را با تیر پاره کردن بدتر چیست؟
 زینب کبری می گوید: همه این مسائل و مصائب را تحمل کردن و بر 
پاکی و طهارت ماندن زیباتر از آن چیست؟ به ناپاک نه گفتن و بر این 

نه گفتن تا آخر ایستادن چه زیباست. »ما َراَیُْت ااِلّ َجمیال.« 
منب�ع: کان��ال تلگرامی »ن��کات ن��اب و حکمت ه��ای آیت اهلل 

حائری شیرازی«

   آیينه نفس

فردین ساروخانی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: قدرت امریکا در سطح خاورمیانه 
هرلحظه در حال افول است. امریکای امروز 
دیگر نش��انی از امریکای فاتح س��ال های 
200١ و 200۳ ندارد. به عنوان شاهد مثال 
حوادث این روزهای افغانستان پیش روی 

ناظران است. 
امریکایی که با غرور در سال 200١ به خاک 
افغانستان لشکر کش��ید، اکنون بعد از 20 
سال دس��ت وپا زدن در باتالق کابل ناچار 
به ترک این کش��ور شده اس��ت. جدای از 
عقاید و رویکرد طالبان باید بگوییم امریکا 
با خروجش از خاک افغانستان در مقابل این 
گروه چریکی تحقیر ش��د و زوالش بیش  از 

پیش هویدا شد. 
امریکا این روز ها در عراق و سوریه هم حال 
و روز خوشی را سپری نمی کند. امریکا در 
این کشور ها زمین را از دست داده و صرفاً 
روی حم��الت هوایی، آن  ه��م به صورت 
جزئی و واکنشی محدود شده است. تقریباً 
روزی نیس��ت که امریکا و مزدورانش در 
خاک عراق و سوریه و یمن مورد حمالت 
نیروهای مقاومت قرار نگیرند. امریکا خوب 
فهمیده اس��ت که راهکاری جز خروج از 

خاورمیانه ندارد. 
در مقابل توافق برجام نه تنها نتوانست توان 
هس��ته ای ، موش��کی و منطقه ای ایران را 
محدود کند، بلکه امروز ای��ران در بلندای 
توانمندی هسته ای و موشکی ایستاده است 
و به گفته تحلیلگران غربی تنها چند ماه تا 
دستیابی ایران به س��الح اتمی زمان باقی 
است )البته این موضوع باید مدنظر قرار گیرد 
که طبق فتوای مقام معظم رهبری تولید 

سالح هسته ای حرام شرعی است.( 
رژیم صهیونیستی خوب می داند که دوره 
قدرت نمایی امریکا در منطقه به پایان رسیده 
است. ازاین رو، سعی دارد با چنگ و دندان 
امریکا را وادار به باقی ماندن در خاورمیانه 

کند تا مبادا دولت یهود تنها مانده و منافع 
صهیونیسم جهانی به خطر بیفتد. دیدار اخیر 
بایدن و نفتالی بنت در خاک امریکا را باید در 

مسیر تحقق همین هدف تحلیل کرد. 
بر اس��اس مطالبی که از اندیش��کده های 
صهیونیستی به دست می آید، نتیجه دیدار 
بایدن و بنت این شده است که امریکا ملزم 
ش��ده در صورت جواب نگرفتن از مسائل 
دیپلماتیک در مه��ار برنامه هس��ته ای و 
موشکی و منطقه ای ایران، طرح پیشنهادی 

رژیم صهیونیستی را دنبال کند. 
رسانه های رژیم صهیونیستی از این طرح با 
عنوان )مرگ با هزاران بریدگی( یادکرده اند. 
درواقع رژیم صهیونیستی به دنبال این است 
تا هزاران ضربه نظامی و امنیتی کوچک به 
ایران وارد س��ازد تا درنهایت ایران را ملزم 
به تس��لیم کند.  رژیم صهیونیستی خوب 
می داند که توان درگیری همه جانبه با ایران 
را ندارد. ازاین رو اتخاذ هدف باال در اصابت 
ضربات کوچک به ایران برای در امان ماندن 
از پاس��خ قاطع ایران و جلوگیری از ایجاد 

نبردی همه جانبه است. 
ایران باید صریحاً به رژیم صهیونیس��تی 
هشدار دهد که هرگونه آسیب رساندن به 
منافعش اعم از ضرب��ات کوچک یا بزرگ، 
با پاس��خ جدی آن همراه خواه��د بود. از 
طرفی نیروهای مسلح ایران باید در صورت 
مشاهده حتی کوچک ترین خرابکاری از 
سوی دولت یهود با شدید ترین اقدامات به 
آن پاسخ دهند تا بازدارندگی الزم در مقابل 

این طرح شوم ایجاد شود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هرگونه انفع��ال در 
مواجهه با ط��رح مرگ با ه��زاران بریدگی 
صهیونیس��ت ها، آنها را وقیح ت��ر و ایران را 
دستخوش آسیب های بزرگ تری می کند. 
خالصه اینکه راهکار ایجاد بازدارندگی در 
مقابل این طرح، به کارگیری طرح مرگ با 

پاسخی قاطع است!

مرگ با هزاران بریدگی؛ ماحصل دیدار بایدن و بنت
مصطفی عاشوری در توئیتی نوشت:  یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شده گوشی های 
پزشکی باکیفیتی تولید کند. این شرکت عالوه بر گوشی های مکانیکی پزشکی، نمونه های 
دیجیتالی، هوشمند و بیسیم این گوشی  ها را تولید و با نصف قیمت نمونه خارجی روانه بازار 

کرده است. نبض سالمت با محصول  ایرانی می تپد. # ایران_پیشرفته

سیدمحمد صادق موسوی در توئیتی نوشت: تا 
پیش از سال ٩8 به علت محدودیت های فنی و 
تکنولوژی، تعمیرات کشتی ها با این ابعاد بزرگ 
به خارجی ها سپرده  می شد اما برای اولین بار 

در تاریخ صنعت کشتیرانی ایران، ابرنفتکش 
غول پیکر ۳20هزار تن��ی DORE با طول 
۳۳۳متر در شرکت ایزوایکو، جهت تعمیرات به 

متخصصان مجرب ایران مدرن سپرده شد.

محمد استادولی در توئیتی نوشت: اینکه در امریکای التین جامعه تا به این اندازه نابرابر 
است، به دلیل فقیر بودن مردم آن کشور ها نسبت به دیگر نقاط نیست، بلکه مسئله بر سر 

این است که ثروتمندان این منطقه، ثروتمندتر از دیگر نقاط جهان هستند. #نابرابری

نبض سالمت با محصول  ایرانی می تپد

 چالشی در کشتیرانی 
که به فرصتی برای متخصصان وطنی تبدیل شد

علت فقر در امریکای التین چیست؟


