
    عبداهلل گنجی:
در بی��ن هم��ه خصلت  های��ی ک��ه ممکن 
اس��ت انس��ان را در درون ق��درت گرفتار 
کند)خیانت،فس��اد،بی عدالتی و... ( درباره 
بنی صدر نظرات مختلفی عنوان  می ش��د. 
اما امام درباره ایش��ان معتق��د به » ُعجب و 
خودبزرگ بین��ی « بود و معتق��د بود که به 

همین دلیل بیچاره خواهد شد و شد. 
    حسن کوهستانی:

بنی صدر سقوط کرد ، پرچم این انقالب تا ابد 
باالست؛ درس عبرتی باشه برای اونهایی که به 
فکر براندازی و دشمنی با این انقالب هستند... 

    مهدی فضائلی:
بنی صدر کتاب »کیش شخصیت « نوشت و 
خودش به همین درد مبتال شد و سرانجام 
بدبخت و روسیاه از دنیا رفت؛ گویا کتابش 

وصف حال بود! علم، الزاماً عمل نمی آورد!
    کبری آسوپار:

 امام در نامه شش��م فروردی��ن ۶۸ خطاب 
به آیت اهلل منتظری، س��ه قس��م جالله یاد 
می کنند: واهلل قس��م من با انتخاب ش��ما 
مخالف بودم...  واهلل قسم من با نخست وزیری 
بازرگان مخالف بودم...  واهلل قسم من رأی به 

ریاست جمهوری بنی صدر ندادم... 
    محمدمهدی همت:

خبر مرگ بنی صدر را که ش��نیدم، یاد این 
سخن پدر عزیزم شهید حاج محمد ابراهیم 
همت افتادم: »زمان بازرگان به ما برچسب 
چریک زدند، زمان بنی صدر هم برچس��ب 
منافق! االن هم برچس��ب خشک مقدسی 
و تحجر. هر قدمی ک��ه در راه خدا و بندگان 
مستضعف او برداش��تیم، برچسب بارانمان 

کردن��د...  حاال روزی 10برچس��ب دش��ت 
می کنیم، اما بسیجیان دلسرد نباشید؛ حاشا 
که بچه بس��یجی میدان را خالی کند .«  بله 
عزیزان این ماییم که انتخاب می کنیم کجای 

تاریخ می ایستیم... 
    احسان تقدسی:

ابوالحسن بنی صدر امروز مرد. تاریخ او را با فرار 
از ایران به همراه رجوی با لباس زنانه و کمک 
به جریان های ضدایرانی به یاد خواهد آورد. 

    تقی دژاکام:
حتی وقتی بنی صدر رفت هم امام در یکی 
از سخنرانی  ها با لحن دلسوزانه ای گفت از 
این گرگ  هایی که در اطرافت هستند فاصله 

بگیر. با این مضمون. 
    محمدصالح مفتاح:

ش��نیده ام رهبر انقالب گفته اس��ت که اگر 

تجربه های سیاسی امروزمان را ابتدای انقالب 
داشتیم، نمی گذاشتیم کار بنی صدر به اینجا 
ختم ش��ود. )قریب به این مضم��ون( جالب 
اینجاست بخش پایانی سخنان رهبری در دفاع 
از عدم کفایت بنی صدر، به دفاع از او در قبال 
تهمت خیانت در جنگ اختصاص دارد که خانم 
اعظم طالقانی طرح کرده بود!  سیاستمداری در 

تراز انقالب را آنجا می توان دید. 
    علیرضا کیان پور:

بنی صدر ه��م اگر در س��ال۶4 ک��ه پی به 
وطن فروش��ی فرقه رجوی و حتی خیانت 
رجوی به دخترش فی��روزه ب��رد و از آنان 
دل بری��د، تفرعن را کنار می گذاش��ت و از 
ملت ایران و جمهوری اسالمی درخواست 
امان نامه و بازگشت به کشور می کرد، شاید 

امروز در وطنش دفن  می شد. 
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بنی صدر، عبرتی در تاریخ انقالب اسالمی
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به مرگ نخستین رئیس جمهوری اسالمی ایران

ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقالب اسالمی، صبح روز   شنبه در بیمارستان 
سالپتریه پاریس درگذشت. کاربران ش�بکه های اجتماعی طی توئیت  هایی با اشاره به مرگ 
بنی صدر به مرور تاریخ گذشته و عبرت های ماجرای ریاست جمهوری و عزل او پرداختند. کاربران 

ضمن بازخوانی بیانات امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب و مرور تحوالت صدر انقالب، بنی صدر 
را عبرتی در تاریخ دانستند که در کتاب انقالب اسالمی ثبت شده و نیاز است به صورت تخصصی 
بازخوانی ش�ود. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص مرور شده 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.

 دعای پیامبر)ص( درباره خودشان
 که ام سلمه را به گریه انداخت

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(:
 یک ذره ُعجب سبب می ش��ود که خدا عنایت خودش را از بنده 
بگیرد تا بنده عجزش بر خودش ثابت بش��ود. ما در دعاهایمان 
می خوانیم: »َو التَکلْنی الی  نَْفسی َطْرَفه َعیٍن ابَداً.« انسان در هر 
مقامی که باشد، همیش��ه باید به خدا عرض کند: خدایا مرا یک 

چشم بر هم زدن به خودم وامگذار. 
اّم َسلَمه می گوید: یک شب در دل شب بیدار شدم، دیدم پیغمبر 
در بستر نیست. یک وقت متوجه ش��دم در گوشه اتاق مشغول 
عبادت است. به س��خنانش گوش کردم، دیدم می گوید: »الهی 
نی الی کلِّ سوءٍ اْسَتْنَقْذتَنی ِمْنُه...  َو ال  التُْشِمْت بی َعُدّوی َو التَُردَّ
تَکلْنی الی نَْفسی َطْرَفه َعیٍن ابَداً.« خدایا مرا به بدی  هایی که از آنها 
رهانیده ای برنگردان! خدایا مرا دشمن شاد نفرما!...  خدایا مرا یک 
لحظه، یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار، یعنی عنایت و لطف 

خودت را از من مگیر. )این را پیغمبر آخرالزمان می گوید.( 
به اینجا که رسید، ام سلمه بی اختیار ش��روع کرد هق هق گریه 
کردن و فریاد زدن. دعای پیغمبر)ص( که تمام می شود می فرماید: 
اّم سلمه چرا می گریی؟ عرض می کند: یارسول اهلل! وقتی که شما 
این سخن را می گویید که خدایا مرا یک چشم به هم زدن به خود 
وامگذار، پس وای به حال ما؛ نفرمود من تعارف کردم، العیاذباهلل 
برای تعلیم تو گفتم. فرمود: البته همین است. برادرم یونس خدا 

یک لحظه او را به خود واگذاشت، و آمد به سرش آنچه آمد. 
منبع: کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری « در تلگرام به استناد 

کتاب »سیری در سیره نبوی« ص1۳۵

   آیينه نفس

عالمه حسن زاده آملی و سنتی که باید حفظش کرد

محمد ایمانی توئیت کرد: سفیر انگلیس درباره سفر وزیر خارجه ایران گفته »دولت لبنان 
باید خود را از نزاع های خارجی جدا کند و تمرکزش بر حفاظت از ملت، امنیت و اقتصادش 
باش��د. « احتماالً مخاطب او، مقامات بریتانیای صغیر باش��ند که با بحران سوخت و کاال 

درگیرند، اما دست از شرارت حتی در اروپا )فرانسه( بر نمی دارند. 

رضا سراج در کانال تلگرامی خود نوشت: پیش از دولت تدبیر پرزیدنت روحانی، باال ترین 
نرخ تورم پس از انقالب با عدد 49/۵ درصد، متعلق به دولت هاشمی رفسنجانی در سال 
۷4 بود. اما بر اساس پیگیری  ها از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد 1400 به 

عدد ۵۸ درصد رسیده است. 

حس��ن انص��اری در کان��ال تلگرامی خود 
نوشت: هنوز دیپلم نگرفته بودم که چندین 
کتاب از اس��تاد عالمه حس��ن زاده آملی را 
تماماً خوانده بودم. اگر اش��تباه نکنم یکی 
اتحاد عاقل ب��ه معقول و دیگ��ری دروس 
معرفت نفس که سه جلدش را آن سال  ها 
انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرده بود. 
اولی را انتش��ارات حکمت منتش��ر کرده 
بود و من که عادت داش��تم هرچند هفته 
یکبار س��ری بزنم به کوچه حاج نایب آنجا 
کتاب اول را پی��دا کرده ب��ودم. بعد از این 
دو کتاب چند اثر دیگر اس��تاد را خواندم و 
ازجمله انس��ان و قرآن و همچنین وحدت 
از دیدگاه عارف و حکیم. بخشی از »هشت 
رساله عربی« را هم همزمان یا شاید سالی 
که دیپل��م گرفتم خواندم. البت��ه از برخی 
رساله های آن درست سر درنمی آوردم. از 
میان این کتاب  ها بیشتر کتاب عالمانه اتحاد 
عاقل به معقول برایم جذابیت داشت و شاید 
یکی از عللی بود که انگیزه ای شد برای اینکه 
در رشته فلسفه در دانشکده ادبیات ثبت نام 
کنم. در مرکز دایره المعارف تقریباً بیشتر 
آثار استاد عالمه حسن زاده را داشتیم. وقتی 
آنجا مشغول به کار شدم چند سالی بود که 
فلسفه اسالمی را تحصیل می کردم و صرفاً 
در حد مطالعه نبود. آن سال  ها به چند استاد 

نامور دیگر در رشته فلسفه مشاء و حکمت 
متعالیه عالقه پیدا کرده بودم و درس های 
آنان را دنبال می کردم. ای��ن تغییر ذوق و 
شیوه سبب اصلی اش مطالعه تعلیقه عمیق 
حضرت آقای مصباح بود ب��ر نهایه عالمه 
طباطبایی. در سال های بعد البته با آمدن 
نوارهای صوتی درس های فلس��فه، آزادی 
انتخاب بیشتر بود و  می شد همزمان عالوه 
بر درس های اصلی از طریق کاس��ت های 
صوت��ی درس برخی اس��تادان دیگر را هم 
شنید. خوش��بختانه در 1۵سال اخیر این 
امکان توسعه  یافته و عالوه بر آن درس های 
بسیاری از اس��تادان مسلم فلسفه و عرفان 

بازنویسی و منتشر شده است. همین سبب 
شد که در چند سال اخیر باز به درس های 
اس��تاد حس��ن زاده برگردم. در کتابخانه 
پرینستون توفیق یافتم درس های مکتوب 
شرح اسفار استاد عالمه حسن زاده را پیدا 
کنم و آنها را دقیق بخوانم. حقیقتاً برای فهم 
متن و درک درست اشکاالت و پاسخ های 
مالصدرا مفید است. زبان کتاب هم خیلی 
شیرین و گویاست. من آن را بر برخی دیگر 

از شروح اسفار ترجیح می دهم. 
عالمه حسن زاده آملی تنها در عرصه تألیف 
نیس��ت که آثار ماندگار دارد. تقریباً عمده 
آثار فلس��فی و عرفانی از اش��ارات و شرح 

اش��ارات گرفته تا ش��رح منظومه و شفای 
بوعلی و اسفار و از فصوص و برخی شروح آن 
و تمهید القواعد گرفته تا مصباح االنس ابن 
فناری همه را گاهی مکرر تدریس فرموده. 
استاد به دلیل اینکه با سنت تصحیح متون 
از طریق اس��تادش عالمه ش��عرانی آشنا 
بوده، کاری ک��رده کارس��تان و در تمامی 
موارد همزمان با تدریس ای��ن متن ها را با 
نس��خه های مختلف مقابله ک��رده و از آن 
تصحیحاتی قابل استفاده همراه با تعلیقاتی 
عالمانه به دست داده که در سال های اخیر 
منتشر ش��ده. عالمه حس��ن زاده همچون 
استادش عالمه ش��عرانی از دانشیان آگاه 
در رشته  ها و فنون مختلف و یادآور علمای 
قدیم ما در سنت اسالمی است. دایره دانش 
و اطالع او از فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و 
منطق و عرفان فراتر رفته و به علوم ریاضی 
و هیئت و علوم ادب هم رسیده است. یادآور 
نسل های خواجه نصیر و مال قطب. الگویی 
اس��ت که می توان به نس��ل جدید معرفی 
کرد و گفت که دانش��یان س��نت ما چنین 
بوده اند؛ عمری را صرف��اً به تحصیل دانش 
و طلب آگاهی و دقت در متون گذشتگان 
و تالش برای راهیابی به فهم های جدیدتر 
س��پری می کرده اند، همراه با عزت نفس و 

قناعت ورزی و تنزه و پرهیزکاری.

مخاطب سفیر انگلیس کیست؟! روحانی رکورد تورم را شکست

شاخص سازی عدالت اقتصادی و اندازه گیری آن
میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی با 
اشاره به رس��اله دکتری خود با عنوان 
»شاخص س��ازی عدال��ت اقتصادی و 
اندازه گیری آن )مطالعه موردی: استان 
قزوین(« در رش��ته توئیتی نوش��ت: با 
استفاده از س��ه معیار نیاز، کارآمدی و 
مسئولیت فردی می توان دسته بندی 
جدی��دی از نظریات عدال��ت ارائه داد. 
نکته  قابل توجه اینکه هر کدام از شاخص های ساخته شده برای اندازه گیری عدالت بر اساس 
نظریه ای از نظریات عدالت ساخته شده اند. به عنوان مثال شاخص »ضریب جینی« بر اساس 
این باور ساخته شده است که وضعیت عادالنه وضعیتی است که افراد درآمد برابر داشته باشند 
یا شاخص »نسبت هزینه  دهک ها« بر اساس این ایده شکل گرفته  است که وضعیت عادالنه، 
وضعیتی است که هزینه های مصرفی افراد نزدیک به هم باشد.  نظریه های تساوی طلبی، رالز 
و مارکسیسم در خانواده  نیاز، نظریه های مطلوبیت گرایی، پارتو، حداکثرسازی ثروت و وضعیت 
خالی از حسادت در خانواده  کارآمدی و نظریه های شایس��تگی، انصاف و نوزیک در خانواده  
مسئولیت فردی قرار دارند.  بر اساس دسته  دیگری از نظریات مانند نظریه  والزر، عدالت محلی، 
وضعیت خالی از سرزنش و کانمان، نتسچ و تیلر نمی توان نظریه ای عمومی در باب عدالت بیان 
کرد و اصول عدالت تحت تأثیر فرهنگ، جغرافیا، مذهب، تاریخ و نهاد هاست که در هر جامعه 
با جامعه  دیگر تفاوت دارد.  هیچ کدام از این نظریات به تنهایی نمی توانند تبیین روش��نی از 
عدالت ارائه دهند و هر کدام از زاویه ای به این موضوع نگریسته اند و بهتر است نظریه ای جامع 
که در بردارنده  ابعاد مختلف مفهوم پیچیده  عدالت است، ساخته شود.  به عنوان یک نمونه  
موردی شاخص ترکیبی، در استان قزوین محاس��به و چنین نتیجه گرفته شد که وضعیت 
عدالت در مناطق روستایی استان بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است.  یک 
نظریه مناسب باید هر سه معیار نیاز، کارآمدی و مسئولیت فردی را در بر بگیرد و با توجه به 
زمینه و موقعیت فرهنگی و اجتماعی ارائه شود.  همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت 
در مناطق روستایی اس��تان در مقایسه با مناطق روستایی کل کش��ور بدتر است. در مقابل 

وضعیت عدالت در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد. 

مرز مخالفت دموکراسی با توحید
کانال تلگرامی »آیت اهلل جوادی آملی)مد 
ظله العالی( « به مناسبت شبهات اخیر 
پیرامون ش��رک  آمیز بودن دموکراسی 
بخش��ی از س��خنان حض��رت آیت اهلل 
جوادی آملی را به استناد کتاب »نسیم 
اندیشه، دفتر اول، صفحه ۲4۸ و ۲49 « 
به اشتراک گذاشت. حضرت آیت اهلل در 

این خصوص می فرمایند:
اول(  دموکراسی در قانون؛ به این معنا که انسان خود را از قانون الهی بی نیاز بداند یا خود را در 
تغییر احکام خدا مجاز بشمارد که در این صورت، با توحید و دینداری ناب نمی سازد. اگر کسی 
بخواهد با رأی خود یا دیگران، احکام قطعی دین، مثل نماز و روزه را تغییر دهد؛ این امر اگرچه 

به نام دموکراسی، مردود و باطل است. 
دوم ( دموکراسی در نحوه اجرای احکام و نیز موضوعات؛ به این معنا که کسی بگوید ما همه 
احکام اله��ی را در عبادات، معامالت، ح��دود و دیات قبول داریم ول��ی در موضوعات، یعنی 
چگونگی پیاده کردن آنها و نیز کیفیت اداره کش��ور و تتظیم سیس��تم و ساختار اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم و اکثریت رجوع کنیم؛ این دموکراسی مخالف توحید نیست 

و در دین و حکومت اسالمی نیز بدان توجه شده است.

پر کردن فضای ابهام با ترس
محمود مقدسی در کانال تلگرامی خود نوشت: یکی از  کارهای آرام کننده اما مشکل سازی که 
ما آدم  ها می کنیم، پُرکردن ابهام هایمان با ترس اس��ت. به این معنا که وقتی با ابهامی روبه رو 
می شویم، نمی توانیم آن شکاف را پُر نشده باقی بگذاریم )مضطرب می شویم( و با اولین ایده ای 
که به ذهنمان می رسد، آن را پُر می کنیم. و خب، این اولین ایده معموالً از جنس ترس است. به 
عبارتی ترسیدن از چیزی معلوم را بر اضطراب ترجیح می دهیم. چرا؟ شاید چون می خواهیم از 
خودمان در برابر آن امر نادانسته مراقبت کنیم یا چون پیشتر هر بار در پس هر ابهامی، آسیبی 
به ما رسیده است، شاید هم این جزو ذخیره تکاملی ماست که » هر ناشناخته ای را خطر بدان.« 
هرچه هست اما این ترسیدن، رفتارهای نامعقول یا هزینه های نامتناسبی را برایمان به دنبال 
می آورد.  مثاًل رئیسمان می گوید ساعت ۵ به اتاق من بیا. در این فاصله، تحمل ابهام برایمان 
دشوار است و ناگزیر قصه ای در مورد این دیدار و انگیزه اش می گوییم. اما این قصه، اغلب اوقات 
)و البته نه همیشه( روایتی نگران کننده است، مخصوصاً اگر درگیر فانتزی  ها یا هذیان گزند و 
آسیب باشیم و همواره خودمان را در معرض آسیبی از سوی دیگران یا جهان بدانیم.  هر کدام از 
ما شبیه این موقعیت را در طول روز به دفعات تجربه می کنیم. شاید بخشی از سالمت روان در 
همین توانایی تحمل ابهام باشد. بار ها به تجربه دیده ایم که آنچه در ادامه می آید به وحشتناکی 
آنچه تصور می کردیم نبوده است. نمی گویم خوشبین باشیم و همیشه ابهام را با امید پُر کنیم 
)که این هم می تواند همانقدر خیالی باشد(، اما شاید بشود از تجربه کمک  گرفت و کمی بیشتر 
با ابهام نشست. شاید بتوان ابهام را با خیالپردازی  هایی کمتر ترسناک پُر کرد و شاید بتوان در 

میانه این شکاف به همین میل عجیبمان به پُر کردن فضای ابهام با ترس فکر کرد.

عمو علی هم رفت
هوشنگ جاوید در کانال تلگرامی خود در 
پی درگذشت اس��تاد علی غالمرضایی 
آلماجوقی، نوازنده دوتار شمال خراسان، 
نوشت: استاد علی غالمرضایی آلماجوقی، 
دنیا را ترک کرد و به سوی معبود خویش 
رفت، او تنها بازمانده از دسته بخشی های 
زبانگیر بود که در شاخه بخشی های در 
اصطالح کتابی جای داش��ت و به تمام 
رپرتوارهای موسیقی اقوام ترک و کرمانج شمال خراسان آشنا بود. او که زاده 1۳10 بود، مدت 
۳0 سال در کنار استاد بزرگ بخشی های قوچان روانشاد کربالیی حسین یگانه شاگردی کرده 
بود، با او به رادیو رفته بود و جزو نخس��تین هنرمندان رس��انه ای نیز به شمار می آمد. بر اساس 
کتاب  هایی که در خانه داشت، نزدیک به ۲0 داستان کردی و ترکی را با تمام آهنگ های مربوط 
به فصل های مختلف آنها اجرا می کرد. در هنر هایی چون داس��تان پردازی موسیقایی، مناقب 
خوانی، نعت خوانی، مرثیه خوانی و شبیه خوانی مهارتی به سزا داشت و گرچه دیر اما همین یکی 
دو س��ال پیش درجه یک هنرش را اهدا کردند، با همه تالش هایش در جشنواره های مختلف 
هیچ کدام از دستگاه های هنری و فرهنگی کشور کوششی در جهت ضبط داشته هایش نکردند، 
یکی دو هنرمند جوان فیلمی کوتاه از زندگی اش س��اختند و بس. از آث��ار مناقب رضوی او در 

مجموعه آوا ها و نواهای رضوی بهره گرفتم، تسلیت به جامعه موسیقی ایران.

بیشترین تحریم  ها در دنیا علیه ایران است
حمید خوش آیند در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: ایران با 1۷۳۳ تحریم باالتر از 
کشور هایی چون: سوریه با ۶۷۶، اوکراین 
با 419، کره ش��مالی با 414، روس��یه با 
۳۳4، ونزوئال با ۳۳۳، چین با ۲4۶، کوبا 
با ۸۲، بالروس ب��ا ۳۸ و هنگ کنگ با ۸ 
تحریم قرار دارد. تحریم های ایران به این 
شرح است: ارگان  ها و نهاد ها 9۳9تحریم، 
بانک  ها و زیرمجموعه های آن 140 تحریم، اش��خاص ۳94 تحریم، هواپیمایی 19۵ تحریم و 
کشتیرانی ۲0۵ تحریم.  ایرانیان حدود ۵0 میلیارد دالر ذخیره روز مبادا دارند. پولی که نه در بانک 
است و نه در بورس و نه در تولید. برای همین می گویند این ۵0 میلیارد دالر پولی است که ایرانیان 
زیر تشک نگه می دارند. با این پول می توان چهار شرکت مشابه فوالد مبارکه اصفهان ساخت یا 
هزینه ساخت ۳میلیون مسکن را داد! این رقم معادل 10 برابر درآمد نفتی ایران در سال گذشته 
است و با آن می توان ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران ساخت.  پس از نقش ایران در عدم سقوط 
دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند، از 9۷ 

تا 99 معادل ۷ میلیارد دالر ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است.

ظرفیتی برای کار فرهنگی در امریکای التین
محمد استادولی توئیت کرد: جامعه بزرگی از اعراب در امریکای التین زندگی 
می کنند که در واقع مهاجرانی هس��تند که بعد از فروپاشی عثمانی پا به این 
سرزمین ها گذاشته اند. این افراد در میان خانواده خود، هنوز به زبان عربی سخن 
می گویند. ظرفیت خوبی برای کار فرهنگی دو زبانه در این منطقه وجود دارد. 

ارزش تمام ناوهای جنگ ویتنام، فقط2 سنت!
پوریا فاضل در توئیتی نوشت: ناوهای هواپیمابر »کیتی هاوک و جان اف 
کندی« هرکدام به قیمت یک سنت به اوراقچی فروخته شدن تا بعد از 
انتقال به کارگاه آب سازی فلزات انجام بشه. تمام شکوهشون در جنگ 
ویتنام و خلیج فارس به قیمت دو سنت فروخته شد! به نظر شما فردای 

ایاالت منفصله چه مقدار از این دو سنتی  ها خواهد داشت؟

 روز غرورآفرین ساخت افراماکس 
تکرار خواهد شد

علی مختارزاده توئیت کرد: چه روز خوب و غرور آفرینی بود، روز به آب انداختن 
کشتی افراماکس. کشتی که باعث تسهیل در صادرات بنزین کشور شد. در اوج 
تحریم و کارشکنی های دولت وقت افراماکس ساختیم ، حاال که یک دولت 

مقتدر برسرکاره مطمئناً از این شاهکارهای عزتمندانه بیشتر خواهیم دید.

    تصویر منتخب


