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نامهجدیدخودمبهخودمو فوتبالکنارجسدکرونایی!




قاب های ماندگار انتفاضه

انتشارصحنههاییکهصهیونیستهایجنایتکاربربیگناهانوکودکانروامیدارند،شایدکمیاز عمقفاجعهایراکهرقممیزند،نشاندهد

2.1 M views
2.8 M views

جعلبرایآزادیزندانیان!

مرزهای جدیدیدرتشخیصچهره
به تازگی خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در
آن به نقل از رسانههای چینی آمده است« :کودک چینی
دو سالهای که سال  ۱۹۸۸از مقابل هتلی در شهر شیآن
ربــوده شده بود ،با فناوری تشخیص چهره پیدا و روز
دوشنبه  ۲۹اردیبهشت به خانوادهاش ملحق شد .او در
 ۳۲سال گذشته با زندگی در کنار خانواده ناتنیاش ،اصوال
اطالعیازربودهشدنشنداشت».همچنیندراینگزارش
آمده است والدین تنی این کودک گمشده طی این سال ها
از هیچ تالشی برای یافتنش دریغ نکرده و حتی مادرش
کارش را رها کرده و سال ها در ایالت های مختلف چین به
دنبال کودکش بوده است .پلیس چین از طریق فناوری
خاصی توانسته از روی عکس های کودکی ،چهره «ین» در
زمان بزرگ سالی را شبیهسازی کند .آزمایش دیانای
مشخص کرد فرد پیدا شده همان کودکی بوده که سال
 ۱۹۸۸از جلوی هتل ربوده شده است.

ویدئویی از دستگیری جاعلی که با جعل فیش حقوقی باعث
آزادی زندانیان می شد ،در فضای مجازی منتشر شد که با
واکنش های متفاوتی همراه بود .این جاعل برای آزادی
برخی زندانیان فیش حقوقی جعل و موجبات آزادی آن ها
را فراهم می کرد .این جاعل که به جعل  207فقره فیش
حقوقی اعتراف کرده می گوید برای هر فیش بین 500
هزار تا یک میلیون تومان از افراد گرفته است .کاربران
واکنش های متفاوتی به این ویدئو داشتند .کاربری به طنز
نوشت« :من فکر می کردم آزاد کردن زندانی ثوابه نگو
همیشههمثوابنیست».کاربردیگرینوشت«:ایندیگه
چه هوشی داشته که فهمیده کجا میشه پول درآورد».
کاربری هم نوشت« :خیلی وقت ها میشه قرار کفالت ها رو
برداشت و راه حل دیگه ای براش پیدا کرد .با این کارهم
بوروکراسی های اداری کم میشه و هم شغل های این
چنینیکهجعلفیشمیکنن،جمعمیشه».





روز قدس امسال ،بسیار متفاوت تر از سالهای
گذشتهاست.بیماریکروناازچندینهفتهقبل،
از این موضوع خبر می داد که این بار راهپیمایی
روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد اما فردا،
روزیفراترازراهپیماییاست.روزیاستکهحاال
درتقویمهایسراسرجهانآنقدرشناختهشده
است که هیچ کس در هیچ کشوری نمی تواند
آن را نادیده بگیرد .فردا روز قدس است .قدس
شریف،قبلهنخستینمسلمانانوسرزمیناصلی
و مادری میلیونها آواره فلسطینی که حدود72
سال قبل با توطئه استعمارگران غربی به اشغال
صهیونیستهای کودککش و جنایتپیشه
درآمد و همچنان در اشغال قرار دارد .در ادامه
با ارائه تصاویری ،مروری داریم بر انتفاضه های
فلسطین ،تصاویری که در روشنگری افکار
جهانیاننقشداشتهوروایتگرمردمانسرزمین
اشغال شده ای است که با بهره گیری از کمترین
امکانات بــرای هدفی بــزرگ یعنی آزاد سازی
فلسطینجانخودرانیزفدامیکنند.

نوجوانیدربرابریکلشکر

«فوزیالجنیدی»نوجوان ١٦سالهفلسطینیکهباچشمانبستهتوسطچندینسربازاسرائیلیاحاطهشده،بهجرمپرتابسنگبهسمتصهیونیستهاییکه
سرزمینهایشانرااشغالکردهاند،بازداشتشد.
هتکحرمتمسجداالقصی

نظامیان رژیم اشغالگرحتی
حــرمــت مسجد االقــصــی را
نگه نداشته و بارها به ساحت
ایــن مکان مقدس و مذهبی
مسلمانانتعرضکردهاند.

2.9 M views

2.4 M views

انتقادتند سنگربانآبی ازشروعلیگ

درادامهنامههایخودمبهخودم
پیش از این درباره نامه هایی که مسئولی برای خودش
می نویسد تا با خواسته خودش موافقت شود ،بارها
نوشته ایم اما به تازگی در شبکه های اجتماعی تصویری
از نامه شهردار ابرکوه یزد منتشر شده که در آن خودش
با ماموریت خودش به یزد و شهردار منطقه  3یزد شدن
موافقت می کند .این تصویر خیلی زود در شبکه های
اجتماعی پر بازدید شد و واکنش های زیادی هم به همراه
داشت .کاربری نوشت« :مگه ابر کوه شورای شهر نداره
که ایشون خودش به خودش نامه نزنه؟» کاربر دیگری
نوشت« :باالخره رایزنی های آقای سیدعلیرضا رسولی با
آقای سید علیرضا رسولی جواب داد و با ماموریت ایشان
از ابرکوه به منطقه  3یزد در نبود افراد متخصص و کاربلد
موافقت شد!» کاربری هم نوشت« :تا وقتی تعارض منافع
در ادارات ما حل نشه از این نامه ها به شکل های مختلف
داریم».

انتقاد تند حسین حسینی از شروع لیگ هم یکی دیگر
از ویدئوهایی بود که در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد .او در این ویدئو می گوید« :یک جام بخرن بدن
بهشون» که بسیاری آن را خطاب به باشگاه پرسپولیس
قلمداد کرده اند .او همچنین در ادامه می گوید« :یک
فوتبالیست کرونا بگیره فوتبالش تموم میشه!» کاربران
هم به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«توی کشورهای دیگه که به مراتب مبتال و کشته های
کرونایی شون باال بوده ،لیگ راه افتاده چرا نباید توی کشور
ما راه بیفته؟» کاربر دیگری نوشت« :آقای حسینی فقط
شماها مهم هستید و مردم دیگه ای که میرن سرکار مهم
نیستن،فقطشماهانبایدبگیرید».کاربریهمنوشت«:بابا
راست میگه دیگه اگه خدای نکرده یکی از بازیکن ها بگیره
و یه خانواده داغدار بشه کی جواب میده؟»

برگدیگریازجنایاتصهیونیستها

محمد الددوره نوجوان  12ساله فلسطینی در  30سپتامبر  2000در منطقه «نتساریم» در
نوارغزههنگامیکهپشتپدرخودمخفیشدهبودتوسطصهیونیستهابهشهادترسید.

انتشار اخبار صحیح و صحنه
هایی که صهیونیست های
جنایتکار بــر بــی گــنــاهــان و
کودکانروامیدارند،بیشک
عمق فاجعه ای را که در کمین
بشریت نشسته بــه خوبی
ترسیم می کند و کمترین نفع
آن،متحدکردنآزادیخواهان
جهان بــر ضــد ایــن دشمنان
انسانیتخواهدبود.

عکسبرترسال2019

تصویر جوان فلسطینی که در تظاهرات مسالمتآمیز بازگشت در اکتبر سال گذشته در
حالمقابلهبانظامیاناسرائیلیاست،بهعنوانعکسبرترسال ۲۰۱۹انتخابشدهاست.




حملهبهنوجوان 17ساله

محمد داوود  17ساله ،در شمال غربی بیت المقدس در سال 2015
پسازحملهسربازانصهیونیست،موردضربوشتمقرارمیگیرد.

3.1 M views

3.4 M views

نمادمقاومتفلسطینیان

توبهتهی؟!

بازیفوتبالدرکنارجسدکرونایی!

سید حسین موسوی که با نام مستعار (تهی) در فضای
مجازی شهرت دارد ،با انتشار دو استوری در اینستاگرام
خود از کارهایش اعالم برائت کرد و گفت توبه کرده است.
تهی در شب قدر نیز استوری های دیگری درباره توبه
منتشر کرده بود که با واکنش مثبت مادرش رو به رو شد.
واکنشی که او همان را نیز استوری کرد .استوری که در آن
مادر تهی به سید بودن او اشاره و از او به خاطر برگشتش
تشکر می کند .این اتفاق با واکنش های زیادی در شبکه
هایاجتماعیهمراهبود.کاربرینوشت«:مالک،حالافراده
و امیدوارم که برای معروف شدن و دیده شدن بیشتر
این کار رو نکرده باشه ».کاربر دیگری نوشت« :بهتره آدما
رو بی خودی قضاوت نکنیم ».کاربری هم نوشت« :باید
مراقب بود که یه تتلوی دیگه با اون همه خشونت به جامعه
اضافه نشه».

انتشار تصاویری از مرگ یک بیمار مبتال به کرونا در شهر
«ریودوژانیرو» برزیل بازتاب زیادی در رسانههای جهان
داشت و واکنش کاربران ایرانی را هم در پی داشته
است .در این عکس که خبرگزاری رویترز منتشر کرده،
یک جنازه در حالی که پارچهای سفید رویش کشیده شده،
روی سنگفرش خیابان دیده می شود در حالی که چند قدم
آن طرفتر در یک زمین فوتبال ،جوانان و نوجوانان مشغول
بازی فوتبال هستند .به گفته شاهدان عینی و محلیها،
جنازه متعلق به مردی ۶۲ساله بوده که به دلیل مبتال شدن
به کرونا ،از تنگی نفس شدید رنج میبُرده و به یک باره در
خیابان مرده است ،جسد او با وجود تماس همسایگان با
اورژانس ،بیش از یک روز در خیابان مانده و نزدیک به
 ۳۰ساعت بعد از تماس ،سرویس اورژانس با تابوت برای
انتقال جسد این فوتی کرونایی به محل می آید!
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عهدالتمیمی دختربچهفلسطینیکهبهسمبلیبرایمقاومتمردمیتبدیل
شد.اشغالگرانازمقابلهبادستانخالیاوهمدرمیمانند،اورااسیرمیکنند
و به زندان می اندازند.

جنایتصبراوشتیال

در ســـال  ۱۹۸۲نــیــروهــای
اسرائیلی با همکاری برخی از
نیروهای نظامی لبنانی دست
نشانده با نقشه وزیر جنگ آن
زمانآریلشارون،بهاردوگاههای
صبراوشتیالدرنزدیکیبیروت
کهبرخیپناهندگانفلسطینی
را در خــود جــای داده بودند،
حملهکردندوبین 3تا 5هزارنفر
فلسطینیرابهقتلرساندند.

جنایتدیریاسین

دیـــر یــاســیــن نـــام دهـــی کوچک
نزدیکقدساست.تعدادساکنان
این ده در سال  ۱۹۴۸نزدیک به
 ۷۰۰نفر بود .در ۱۹۴۸/۴/۱۰این
روستاشاهدهجومسهگروهمسلح
صهیونیستی بود که با مقاومت
ساکنان ده همراه شد و  ۲۵۰نفر
که بیشتر آن ها را زنــان ،کودکان
و سالمندان تشکیل میدادند،
کشتهشدند.

