
سيدپويانحسينپور:
ديدم كه جمله اي از قول آقاي رئيس��ي و با 
مضمون لزوم اتخاذ تصميمات س��خت در 
عرصه اقتص��اد، از صبح در حال دس��ت به 
دست شدن در كانال هاي خبري  است كه 
موجب ابهام شده. اصل صحبت را خواندم. 
منظور تصميمات س��خت ب��راي برچيدن 
بسترهاي فسادزاست و تيتر خبر منتشره  

يكي از خبرگزاري ها ايهام داشته است... 
حسامالدينآشنا:

تجربه!  اگر امروز تصميمات  سخت نگيريد، 
فردا بايد به سؤاالت  سخت پاسخ دهيد. 

مهديعرفاتي:
 وقتي رئيس جمهور از اراده قوي دولت براي 
مقابله با رانتخواران در عرصه خصوصي سازي 
خبر مي ده��د و از آن به عن��وان »تصميم 
سخت« ياد مي كند، كاماًل قابل درك است 

كه  مفسدان براي انحراف  افكارعمومي دست 
به كار شوند. شايعات را جدي نگيريد

يوسفزراعتكيش:
 منتظر تصميمات س��خت دولت در عرصه 
ماليات، نظ��ام بانكداري، گم��رك، صنعت 
نفت، گاز و پترشيمي هستيم. گلوگاه هاي 
فساد را بايد فش��رد.  #رانت  #ارز_ترجيحي 
 #فس��اد  #گلوگاه_فس��اد  #پتروش��يمي 
 #نفت  #صنعت_نفت  #گاز  #صنعت_گاز 

 #صنعت_پتروشيمي
محمدفاضلي:

 آق��اي رئيس��ي: »ق��رار اس��ت در كش��ور 
تصميم هاي س��خت بگيريم. اشكال ندارد 
برخي با ما موافق نباشند. نگاه نقادانه اشكالي 
ندارد و ما را به افق پيش روي كشور رهنمود 
مي كند.« پيش از اقدام، سه نوع گزارش را 
منتشر كنيد: فهرس��ت، تحليل سياستي، 

و ارزياب��ي تأثيرات اقتص��ادي و اجتماعي 
تصميمات سخت. 
كيانمهزاد:

تصميم سخت آيت اهلل رئيسي درباره فساد 
حرف كام��اًل درس��ت و به جايي اس��ت اما 
الزاماتي دارد: ۱-پيوست رس��انه اي و اقناع 
افكار عمومي )نباشد كه مفسدان براي زمين 
زدن تصميمات سخت با شانتاژ رسانه اي مانع 
شوند.( ۲- شفاف س��ازي و انتشار مطالعات 
كارشناسي. )مبادا طرحي عملياتي شود كه 

بعد خودش منشأ فساد شود.(
عباسميرزاجاني:

تصميم سخت اصلي يعني قطع چاپ پول. 
تا اين چرخه چاپ پول به راه است هم رانت 
داريم، هم تورم و ه��زار بدبختي ديگر. يك 
بار مثل فرانس��وي ها بايد خ��ورد كنيم اين 

دستگاه هاي چاپ بدبختي ملت را. 

فرشتهناصري:
اگر تصميمات سخت در مقابله با فساد براي 
مردم شفاف سازي نشود و مردم با آن همراه 
نشوند مطمئناً به شكست مي انجامد. بخشي 
از مردم سازي دولت هم همين است. يعني 
مردم هم��راه دولت در تصميمات س��خت 
باشند. آقاي رئيسي جدي به قرارگاه رسانه اي 

براي تصميمات سخت بينديشيد. 
س�يدناصرحس�ينيپور،نماينده

گچساران:
 افكار عمومي در اين ش��رايط سخت نيازمند 
آرامش اس��ت، لذا مس��ئوالن باي��د در بيان 
موضوعات دقت نظر داشته باشند. اگر منظور 
آقاي رئيسي از اتخاذ تصميم سخت مبارزه با 
فساد و قطع دستان س��ودجويان و غارتگران 
منابع ملي است، نام اين اقدام »تصميم سخت« 
نيست؛ نام دقيق اش »تصميم درست« است. 
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 منتظر تصميمات سخت دولت 
در گلوگاه هاي فساد هستيم

واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهسخنانرئيسجمهوردرخصوصتصميمسختبرايمقابلهبافساد

آيتاهللرئيسي،رئيسجمهوركشورمان،درس�خنانيدرروزشنبهكهازصفحهتوئيتري
منتسببهاونيزمنتشرشد،بيانداشت:»قراراستدركشورتصميمهايسختيبگيريم،
شايدبرخيموافقنباشنداماايننگاهنقادانهمارابهافقروشنيكهپيشروياقتصاداست
رهنمودميكند.بهدولتآمدهايمتابسترفسادزارااصالحكنيمتااصاًلپروندهايساخته

نش�ودكهقوهقضاييهمجبوربهپيگيريباش�د.«اينس�خنانباواكنشهايبسياريدر
ش�بكههاياجتماعيهمراهبود.درابتدابرخيآنراتصميماتيسختدرحوزهحكمراني
دانستنداماپسازانتشارمتنكاملصحبتهامشخصشدكهتصميماتسختبرايمقابلهبا
فساداست.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانبهبياناترئيسجمهورمرورشدهاست.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

4 شرط در استجابت دعا
آيتاهللحاجآقامجتبيتهراني)ره(:

در باب شرايط دعا گفتيم كه انصاف را بايد در دعا رعايت كرد. در 
ِّي  روايتي نقل شده اس��ت: »َجاَء َرُجٌل إلَى أميِر الُمؤِمِنيَن َفَقاَل إن
َدَعوُت اهللَ َفلَ��م أَر اإلَجابََة«؛ مردي خدمت امام علي)ع( رس��يد و 
عرض كرد: از خدا درخواستي داشتم و اجابتي نديدم. حضرت به او 
َعاءِ أربََع ِخَصاٍل«؛ آن   فرمودند: »لََقد َوَصفَت اهللَ بَِغيِر ِصَفاتِِه َو إنَّ لِلدُّ
طور كه بايد دعا كني، از خدا درخواست نكرده  و شرايطش را رعايت 
ِريَرةِ؛  نكرده اي. در دعا چهار خصوصيت نهفته است. اّول: إخاَلُص السَّ
كه همان اخالص در دعاست كه قبالً بحث كرديم. دّوم: إحَضاُر النِّيَِّة؛ 
جّدي بودن نيت. سّوم: َمعِرَفُة الَوِسيلَِة؛ شناخت وسيله. چهارم: َو 
اإلنَصاُف فِي الَمسأَلَِة؛ رعايت انصاف در دعاست. »َفَهل َدَعوَت َو أنَت 
َعارٌِف بَِهِذهِ األربََعِة« آيا وقتي دعا كردي، اينها را مي دانستي و رعايت 

كردي؟ آن مرد پاسخ داد: خير، نمي دانستم. 
منبع:كانال تلگرامي دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 

حاج آقا مجتبي تهراني)ره(

   آیينه نفس

بريدهكتابآرژانتين؛آزادسازياقتصادي،مداخلهدولت

وقتي چاپ پول و پوپوليسم آرژانتين را زمين زد

كانال تلگرامي »عجايب« نوشت: خفاش ها مي توانند بيش از ۳۰ سال زندگي كنند و بيشينه 
سرعت پرواز آنها به ۹۶ كيلومتر بر ساعت مي رسد. طبق مقاله اي كه در سال ۲۰۱۶ توسط 
محققان دانشگاه تنسي امريكا منتشر شد خفاش هاي ُدم دار مكزيكي مي توانند با سرعتي 
بالغ بر ۱۶۰كيلومتر بر س��اعت دس��ت پيدا كنند و در نتيجه تا به حال عنوان سريع ترين 

پستانداران عالم هستي را با افتخار نصيب خود كرده اند.

سيدمحمد هادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي و معاون سياست گذاري 
وزارت امور اقتصاد و دارايي، در توئيت نوش��ت: در دهه گذش��ته به  دليل تورم باال و رشد 
اقتصادي تقريباً صفر، درآمد سرآنه ما ۳۰ درصد كاهش يافت. لذا امروز ارتقای معيشت مردم 
اولويت اصلي دولت است. گرچه عادالنه كردن توزيع يارانه ها در كوتاه مدت قدرت خريد 

دهك هاي پايين   و متوسط را افزايش مي دهد ولي راه كار اصلي كاهش پايدار تورم است.

موسي غني نژاد نوشت: فاجعه يا آفتي باالتر از پوپوليسم براي 
اقتصاد وجود ندارد. ]بعد از جنگ جهاني دوم آرژانتين كشوري 
متمول تلقي مي ش��د كه بعد از اس��تراليا، بريتاني��ا و امريكا 
چهارمين كشور ثروتمند جهان بود و جايگاهي برتر از فرانسه، 
آلمان، ژاپن و ساير قدرت هاي امروزي داشت، بد نيست بدانيم 
كه در آن دوران، جوانان اروپايي كه در آرزوي زندگي بهتر به 
آن سوي اقيانوس اطلس پر مي كشيدند در انتخاب ميان دو 

گزينه آرژانتين يا كاليفرنيا همواره مردد بودند[
آن  روزها اقتصاد آرژانتين، برخالف ديگر كشورهاي امريكاي 
التين، از ثبات قيمت ها برخوردار بود. همه اين عوامل موجب 
ش��ده بود كه در پايان جنگ جهاني دوم، آرژانتين به عنوان 
كشوري توسعه يافته تلقي ش��ود. اما، با قدرت گرفتن دولت 
پوپوليستي »خوان پِرون« و اتخاذ سياست صنعتي كردن از 
طريق جايگزيني واردات، اقتصاد اين كشور وارد مرحله افول 
و بي ثباتي شديدي ش��د. صادرات كش��اورزي از دهه ۱۹5۰ 
ميالدي روبه كاهش گذاشت و شرايط مبادله تجاري به شدت 
به زيان بخش كشاورزي تغيير داده شد تا فرآيند صنعتي شدن 
تس��هيل گردد. افزايش هزينه هاي دولتي براي تأمين مالي 
سرمايه گذاري در بخش صنعت به كسري بودجه شديد دولت و 

در نتيجه بروز تورم و بي ثباتي اقتصاد كالن انجاميد. 
آرژانتين از دهه ۱۹5۰ ميالدي به تدريج تبديل به كشور جهان 
سومي شد كه اقتصاد آن، در دراز مدت، افت و خيز هاي شديد 
رش��د اقتصادي، تورم هاي دو تا س��ه رقمي، صنايع ناكارآمد 
وابسته به حمايت هاي دولتي و نزول چشمگير بهره وري حتي 
در بخش كشاورزي را تجربه كرد. آنچه موجب شد آرژانتين از 
مسير پيشرفت عادي خود خارج شود مداخالت بي رويه دولت 

در فعاليت هاي اقتصادي بود. 
سياست هاي پوپوليس��تي پرون موجب بي ثباتي سياسي و 
اقتصادي در كشور ش��د و در نهايت به سرنگوني دولت وي 
در س��ال ۱۹55 انجاميد. مخرب ترين جنبه سياس��ت وي 
ايجاد شقاق و تخاصم ميان اقشار مختلف مردم بود كه با به 
راه انداختن جنگ فقير و غني، آشفتگي اقتصادي و سركوب 
سياسي را ناگزير به همراه داشت. با اين همه، سياست هاي 
شديداً ناسيوناليستي، توده گرا و عوام فريبانه او اكثريت غير 
قابل انكار مردم را پشتيبان او كرده بود. او پس از بركناري از 
قدرت به اسپانيا رفت اما حزب پر قدرت پرونيستي كه حزب 
عدالت خواه ناميده مي شد، عمالً مديريت سياسي كشور را با 
دشواري روبه رو كرده بود و اجازه نمي داد سياست هاي دوره 
پرون، مانند ملي كردن راه آهن مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
پرون بعد از ۱8 سال دوباره در سال ۱۹7۳ با كسب اكثريت 
آرا به قدرت بازگشت و نشان داد كه همچنان محبوب غالب 
مردم آرژانتين است. گرچه او در س��ال ۱۹74 از دنيا رفت 
اما تفكرات دولت گراي او نفوذ خود را در سياست و اقتصاد 

آرژانتين همچنان حفظ كرد. 
ماليه تورمي ميراث شوم ش��يوه حكومت داري پروني بود كه 
تقريباً همه دولت هاي آرژانتين، چه نظامي و چه غير نظامي، از 
آن پيروي مي كردند. افزايش هزينه هاي دولت با آهنگي بيش 
از درآمدهاي مالياتي، سنت عوام پس��ندانه پروني بود كه در 
كوتاه مدت همه را راضي مي كرد اما در دراز مدت موجب تورم 
مي شد و اثر مثبت اوليه را خنثي مي كرد. سياست چاپ پول 
براي تأمين هزينه هاي دولت يا ماليه تورمي دور باطلي است كه 
در نهايت به سقوط ارزش پول ملي مي انجامد و باعث بي ثباتي 
ش��ديد اقتصاد ملي و نارضايتي اجتماعي و سياسي مي شود. 
حذف صفر يا تغيير واحد پول ملي چاره س��از نبود و تا زماني 
كه دولت تحت فشار احزاب توده گرا و سنديكا ها نمي توانست 
انضباط مالي بر دستگاه هاي عريض و طويل خود برقرار سازد، 

غول تورم سر بر مي آورد و سامان جامعه را به هم مي ريخت. 
درآمد س��رانه آرژانتين در آغاز سده بيستم ميالدي )۱۹۰۹( 
حدود 5۰ درصد بيشتر از ايتاليا و ۱8۰درصد بيشتر از ژاپن و 
تقريباً  پنج برابر برزيل بود. )گالزر، ۲۰۰۹( امروزه، يعني يك 
سده بعد، طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول، درآمد سرانه 
آرژانتين معادل۱۰۶۰۰ دالر امريكاست كه كمتر از يك سوم 
درآمد سرانه ايتاليا )۳7 هزار دالر(، كمتر از يك چهارم درآمد 
س��رانه ژاپن )45 هزار دالر( و حدود ۲۰ درصد كمتر از درآمد 
سرانه برزيل)۱۲۹۰۰ دالر( اس��ت. افول اقتصادي آرژانتين 
موضوع بسيار جالبي براي مورخان اقتصادي است اما نكته بارز 
و واضح اين تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوري است كه مسير 
جامعه پررونق مبتني بر تجارت آزاد را با مداخالت دولتي توجيه 

ناپذير و خيال پردازانه به سقوط مي كشاند. 

سريع ترين پستانداران عالم هستي راه كار اصلي كاهش پايدار تورم است

كار پهلوانانه مالصدرا آزادسازي علم بود
كانال رس��مي بنياد بين المللي اسراء در 
تلگرام بخش��ي از پيام حضرت آيت اهلل 
جوادي آملي را به همايش صدر المتألهين 
مالصدرا در س��ال ۱۳۹۹ به اش��تراك 
گذاشت. در اين بخش از پيام حضرت اهلل 
آمده است: از منظر صدرالمتألهين قطب 
فرهنگ��ي اس��الم و قطب خ��ردورزي، 
دانش ورزي و دانشمندي، عقل است. اگر 
قطب به اسارت برود و به بند كشيده شود، نه آن ملت طعم آزادي را مي چشد و نه آن مملكت از فيض 
آزادي طرفي مي بندد.  بر اثر ناكام بودن محققان در نبود رشته فلسفه و عقل، اين دو مفهوم دست 
و بال علم را بسته است، در اثر غفلت برخي از خودي  ها، علم به بند كشيده شده و از طرفي ديگر، در 
جريان روز، علم را به بند ديگر كشيدند و آن را براي رفع نياز زندگي مي  دانند، مي  گويند كار به واقع 
نداريم مي خواهيم مشكل ما با علم حل شود و در صدد كشف حقيقت علم نيستيم.  صدرالمتألهين 
علم را هم از سياه  چال ماهيت به  درآورد و هم عنوان كرد كه علم، متحرك است و عالِم متحرك 
است؛ بدين معنا او علم را به  مثابه حركت جوهري تعريف كرد كه به اوج مي  رسد، او همچنين عقل 

را سراج دانست و نه صراط و در اين مفهوم عقل راه شناس است. 

ساخت ۵۸۵ سد در تركيه در ۱۸ سـال اخير!
كانال تلگرامي »رواي��ت اول« به نقل از 
»باغخاني پور« كارشناس محيط زيست 
نوش��ت: تركيه از گذش��ته برنامه بسيار 
جدي براي استفاده از آب به عنوان اب�زار 
سياسي و امنيتي عليه كشورهاي همسايه 
داشته اس�ت و فق�ط در ۱8 س�ال اخي�ر 

585 س�د اضاف�ه كرده اس�ت!
پروژه هاي سدسازي تركيه تنها محدود 
به پروژه گاپ نمي شود و اين كشور از ۲۰ سال پيش، ساخت ۱۰ ابرپروژه سدسازي را شروع كرده 
است. تركيه با تكميل پروژه »گاپ« پنج برابر ظرفيت دجله و فرات بر روي آنها سدسازي كرده است 
و پروژه سدسازي موسوم به »داپ« نيز بر روي باالدست حوضه رود ارس در حال بارگذاري است. 

بازداشت 2 جاسوس و تيري كه به سنگ خورد
يعقوب ربيعي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
بازداشت دو فرانسوي كه با هدف آموزش 
اغتشاش گران به تهران سفر كرده بودند، 
مي تواند دريچه اي بر رفتارشناسي غربي ها 
در تحوالت اخير باشد. گزاره هاي تحليلي:

۱( اع��زام نيروهاي ميداني ب��راي توليد 
آشوب نشان مي دهد كه غربي ها براساس 
مدل سال 88 و ۹8 به دنبال پياده سازي 
سناريوي دولت ضعيف پايه به واسطه ايجاد بحران داخلي در ايران هستند؛ دولتي كه در مواجهه 
با بحران ها قوه عاقله و تصميم گيري اش با چالش مواجه شود. اين هم مي تواند در عرصه داخلي و 

سست كردن حكمراني مؤثر باشد و هم در امتيازگيري در مذاكرات في مابين. 
۲( چيدن پازل هاي تحليلي در كنار همديگر نشان مي دهد كه سيكلي كه براي اين موضوع طراحي 

شده بر دو اصل استوار است آشوب از داخل، امتيازگيري و تحريم از خارج. 
۳( در اين زمينه بر اس��اس مشابهت هاي س��اير پرونده هاي اين چنين داخلي با يك سه ضلعي 
مواجهيم عوامل داخلي، شبكه هاي امنيتي، پروپاگاندا سازان رسانه اي. عوامل امنيتي طراحي 

مي كنند، مزدوران داخلي فاز اجرايي را بر عهده دارند و رسانه اي ها بر آتش ناآرامي مي دمند. 
4( اما به نظر مي رسد كه شكست سناريوي غربي ها در مواجهه با مسائل پس از حذف ارز ترجيحي 

حاكي از آن است كه غربي ها با اشتباهات محاسباتي سه گانه در برخورد با ايران مواجهند:
اوالً دولت در شرايط حاضر برخالف سال ۹8 دولت آرامش ساز است نه مسئله ساز، ثانياً تعدد 
آش��وب آفريني هاي غربي ها به تجربه نهادهاي امنيتي در پيشگيري يا مواجهه با پديده هاي 
اين چنيني افزوده است و نكته سوم واكسينه شدن و كسب تجربه جامعه ايراني از نقشه شوم 

دشمن با توجه به پرونده هاي گذشته است.

چند داده آماري از شاهنامه فردوسي
كانال تلگرامي »اهل تميز« گ��زارش داد: چند داده 
آماري در مورد شاهنامه فردوسي )از كتاب »از رنگ 
گل تا رن��ج خار«، تألي��ف دكتر قدمعلي س��رامي(: 
4۰درصد ابيات شاهنامه را گفت وگو تشكيل مي دهد. 
۱۰ درصد ش��اهنامه ابيات پند و اندرز اس��ت. سه تا 
چهاردرصد ابيات ش��اهنامه را تعبير و تفس��ير هاي 
حكمي خود فردوس��ي در مورد رويدادها و چهره ها 
تشكيل مي دهد. در شاهنامه بيش از ۳۰۰ شخصيت 
وجود دارد، كه 48 تن از آنان پادشاهان ايراني هستند. 
۶۳ داس��تان مي توان در شاهنامه شناسايي كرد، كه 
۲۱داس��تان از ميان آنها پرداخت جدي تري دارند. 
۱۹۲نامه در شاهنامه وجود دارد، كه مجموعاً بيش از ۳ هزار بيت از شاهنامه را تشكيل مي دهند. 
در شاهنامه ۲۰۱ جنگ به تصوير كشيده شده است، از ميان آنها 84 جنگ با توران، ۳۹ جنگ با 

ديوان و موجودات غير انساني، ۳۲ جنگ داخلي، ۱4 جنگ با روم، ۱۰ جنگ با تازيان است.

چرا سالم فرمانده مهم است؟
كميل خجس��ته در كانال تلگرامي خود 
نوشت: وقتي براي پاسخ به سؤاالت رساله ام 
در خصوص ماجراهاي سياسي و نسلي در 
دهه هش��تاد با آقاي تاج��زاده گفت وگو 
مي كردم ايشان در يك جا اذعان كرد كه 
»در يكي از جلسات حزب مشاركت به اين 
نتيجه رس��يديم كه هيئ��ت رزمندگان 
توانس��ته گوي س��بقت را در جذب بدنه 
مردمي بربايد.« و در اواسط دهه هشتاد هم سرانجام كسي رأي آورد كه بيشترين شعارهاي آرمانخواهانه 
و انقالبي را داد. حتي سال 88 همين جريان كه 84 شكست خورده بود با شعار نخست وزير امام وارد 
عرصه رقابت انتخاباتي شد. اهميت اين حرف آنجا بود كه هم ايشان و هم ديگر هم  حزبي هايشان مدت ها 
معتقد به اين بودند كه نسل سوم انقالب پشت به آرمان هاي انقالب كرده و امام را بايد به موزه تاريخ 

سپرد. آنها اسم اين دوره را با اقتباس از برينتون، ترميدور و شرايط گسست نسلي نام گذاشته بودند. 
اين داستان امتداد و گسست نسلي هميشه مهم بوده و به همين دليل سالم فرمانده مهم است. 
چون يك نسل وقتي خود را در قالب يك سرود مي پذيرد مي توان از دل آن نشانه هاي گسست 
يا امتداد نسلي و هويت را درك كرد. سالم فرمانده يك نماد براي شناختن و اهميت دادن به 

نسل چهارم و پنجم است. اما به چند نكته هم بايد توجه كرد:
۱( اين سرود يك تك پديده نيست. اين نشان دهنده  وجود يك جريان است. البته با توجه به 
گستردگي و فراگيريش يك اوج است اما اين كار در امتداد ماشين زمان مطيعي، مداد رنگي 
هاللي و سرودهاي پيشين است و البته كه كارهاي جديد سرود هم در حال وايرال  شدن است 
و درست گفت آقاي پويانفر همه در يك جبهه هستند و سبد مصرف فرهنگي كودك و نوجوان 

ايراني در حال غني شدن است. 
۲( هر چند فقط ما نيستيم كه به اين مصرف فرهنگي كودكان مان توجه داريم. ديگراني هم 
هستند كه براي آنها برنامه دارند. بمباران قدرتمند موس��يقي بي تي اس، ساسي، انيمه ها و 
مانگاها و طراحي دوره هاي آموزشي مبتني بر ۲۰۳۰ و...  هوشمندانه آن رژيم مصرف را آماج 

تهاجم قرار داده است. 
۳( اين خيلي مدل درستي است. كار خودجوش موفق كه توسط آنتن حمايت بشود. بي تي اس 
گروهي است كه در صحن سازمان ملل سال پيش اجرا كرد. امكاني كه شايد براي يك يا دو 
گروه و فرد ديگر ايجاد شده باشد. اما بايد در امتدادش مراقب اثر و اثرگذاريش بود كه حتماً 

متوليانش به آن توجه دارند. 
4( يك جريان هر آن گس��ترده  بودنش، زنده بودن، فراگير بودنش را هربار معجزه وار نشان 
مي دهد. يك بار با حججي، يك بار با يك س��رود و... خوش  به حال آنان��ي كه ياور اين جريان 

مي شوند. مثل حاج قاسم.

يكي از استوانه هاي شعر سياسي 
خاورميانه درگذشت

 محمد اصغري در كانال تلگرامي خود نوشت: امروز يكي از استوانه هاي 
شعر سياسي خاورميانه و مهم ترين شاعر شيعي تبار  فلسطين درگذشت؛ 
 مظفرالنواب اديبي بي پروا، آزادي خواه و مبارز بود، چه روزهايي كه اسير 
ساواك شد، چه وقتي از رژيم بعث حكم اعدام گرفت و چه سال هايي كه 

آوارگي را زيست؛ نواب يك فلسطيني تمام عيار بود، يادش گرامي! 

 پنتاگون مأمور انتقال شيرخشك 
به امريكا شد!

كانال خبري »دكتر سالم« وابسته به خبرگزاري دانشجو خبرداد: در ادامه 
بحران كمبود شيرخشك در امريكا، وزارت دفاع اين كشور )پنتاگون( در 
اقدامي بي سابقه و به دستور كاخ سفيد، مأمور انتقال شيرخشك به امريكا 
با استفاده از پروازهاي نظامي شد. تارنماي خبري سي ان ان نوشت: استفاده 
از هواپيماهاي نظامي پنتاگون براي انتقال محموله هاي شيرخشك )از 
آلمان به امريكا( غير معمول بوده و بيانگر اضطراري بودن ماهيت وضعيت 

)وخامت كمبود شيرخشك در امريكا( است.

 خيز قطر براي سبقت از عربستان
 در ارتباط با امريكا

رحمان قهرمان پور در توئيتي نوشت: س��فر امير قطر به اسپانيا و سپس 
امضاي قرارداد انتقال گاز به آلمان گوياي تالش دوحه براي تبديل شدن به 
متحد اصلي امريكا و در مرحله بعد اروپا در شبه جزيره عربي است. با ادامه 
تنش ميان عربستان و امارات با غرب، قطر فرصت را براي پيشي گرفتن از 

اين دو رقيب منطقه اي خود مهيا مي بيند. 
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