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تشنهکنارکارونوشلیکهایمرگباریزلهخوانی!




2.8 M views

2.1 M views

قیمتخودروی ایرانیمعادلالکچریهایخارجی!

حاشیههایحمامبافضوالتگاو!

«خودروهایی که می توانید با پول دنا پالس اتوماتیک در
امارات بخرید»؛ از دیروز مطلبی در شبکه های اجتماعی
دست به دست می شود که مدتی پیش هم خبرساز شده
بود .دناپالس اتوماتیک در حالی این روزها در بازار حدود
 430میلیون تومان خرید و فروش می شود که قبال به
 600میلیون تومان هم رسیده بود! حاال جالب است
بدانید که با همین مبلغ  430میلیون تومان در بازار
امــارات می توانید خودروهای الکچری مانند اسپرتیج
،2021هیوندایکونا،هیوندایالنترا،تویوتاکروال،هوندا
سیویک ،میتسوبیشی و ...بخرید! نکته جالب این جاست
که شرکت های این خودروهای خارجی به دلیل رکود بازار
خودروهایشان را به صورت اقساط واگذار می کنند اما
مردممابرایهمینچندخودرویانحصاریبایدنامنویسی
کنند و ماه ها در انتظار باشند!

هنوز تصاویر ترسناک وضعیت فاجعه بار کرونا در هند و
سوزاندن اجساد مردم این کشور در یادمان هست .به
تازگی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد در ایالت
گجرات هند برخی افراد برای پیشگیری از کرونا هفتهای
یک بار به طویله گاوها می روند و بدن خود را با کود و ادرار
گاومیپوشانند!درآیینهندو،گاونمادیمقدساززندگی
وزمیناستوقرنهاستکههندوهاازکودگاوبرایتمیز
کردن خانههای خود و مناسک مذهبی استفاده میکنند.
پس از این که هندوها بدن خود را با کود و ادرار گاوها
آغشته کردند ،در همان محل یوگا انجام میدهند .بعد از
انتشار کرونا هم پزشکان و دانشمندان در هند و سراسر
جهان بارها دربــاره انجام روشهــای درمانی جایگزین
هشدار داده اند .حاال هم بعد از انتشار تصاویر و فیلم
حمام هندوها با فضوالت گاوها  ،نگرانیهایی وجود دارد
که این روش میتواند در شیوع ویروس نقش داشته
باشد ،چراکه هندوها به صورت گروهی برای انجام آن
جمع میشوند.



سنگهایی
که موشک شد

تصاویر پربازدید فضای مجازی
همه غایب

زنگ آخر
است اما
شاگردان
مدرسه
سیدالشهدای
افغانستان
نیستندتابا
خوشحالی
و داد و هوار
راهی خانه
شوند .دیگر
همه
غای 
ب اند!

حمالتکوبندهموشکی روزهایاخیرگروههایمقاومتفلسطین ،معادالتدرنبردبارژیم
صهیونیستیراتغییرداد؛آنهاچگونهدرنبردهایشانسنگراتبدیلبهموشکدوربردکردند؟
خادم -رژیم اشغالگر اسرائیل با بافت جمعیتی  8میلیون و  770هزار نفری ،ارتشی با  ۱۷۰هزار نیروی نظامی فعال را
در اختیار دارد؛ تقریبا  2درصد جمعیت حاضر در سرزمین های اشغالی .این رقم ،به جز بیش از سه میلیون زن و مرد
آموزشدیده در قالب نیروهای ذخیره است .با وجود این اعداد بزرگ ،در پی حمالت گردانهای القسام شاخه نظامی
جنبشحماس،صدایآژیرخطرچندروزیاستکهدراسرائیلقطعنمیشود.شهرونداناینرژیمکهسالهایگذشته
برای تماشای حمالت اسرائیل بر فراز تپه های مشرف به غزه کمپ می زدند ،حاال طی روزهای اخیر بارها به پناهگاه های
شانرفتهاند.گروههایمقاومتفلسطینیدرحمالتروزهایاخیرخود،ناکارآمدیپدافندهوایی«گنبدآهنین»اسرائیل
را بر همگان عیان کردهاند .اما آن ها در چهار دهه گذشته ،چگونه سنگ ،تنها ابزار نبرد خود را به هزاران راکت کوتاه برد
و موشک های دوربرد بدل کرده اند؟

گوساله بدشانس!

▪انتفاضهدوموآغازرویکردتحولمحور



یک گوساله بدشانس با سه چشم در ولز متولد شده .اگه
این گوساله شانس داشت باید توی هند به دنیا می اومد
و لقب خدای خدایان رو به خودش اختصاص می داد!

3.9 M views

بی قانونی در روز اول!

پیامکجنجالی یکاپراتورتلفنهمراه!
در یکی دو روز گذشته پیامکی از سوی یک اپراتور تلفن
همراه برای مشترکان ارسال شد که انتخاباتی بود و هدف
از ارســال آن استعالم نظر اکثریت مردم در باره رأی
احتمالی آن ها به نامزدهای خاصی بود؛ پیامکی که جنجال
برانگیز شد و واکنش های فراوانی به همراه داشت.
در این نظرسنجی ،اپراتور همراه اول از مخاطبان خود
پرسیده بود از میان افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده
اند ،برای تحقق مشارکت حداکثری از کدام نامزد احتمالی
دعوت به ثبت نام می کنید؟ گزینه هایی در این نظرسنجی
مطرح شده بود که با واکنش های مختلفی همراه شد و
برخی مستند به آن ،همراه اول را متهم به تفتیش نظر
و رأی مردم کردند .برخی هم گفتند مشخص نیست چه
سازمان یا گروهی با دستیابی به بانک اطالعات مشترکان
همراه اول اقدام به ارسال این پیامک کرده است! ادعایی
که البته خیلی زود توسط سید یاسر رایگانی ،مدیر کل
ارتباطات و سخنگوی همراه اول تکذیب شد و او در این
باره به صورت مشخص در صفحه توییتری خود نوشت:
همراه اول در راستای مشارکت عمومی و رسالت اجتماعی
خود دعوت از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری
را در قالب یک پیامک همگانی منتشر کرد.

3.1 M views

تیراندازیهایعجیبدرمراسمیزلهخوانی!
روز پنجشنبه در جریان برگزاری جشن عید سعید فطر در
سوسنگرد خوزستان سه نفر بر اثر تیراندازی و اصابت
گلوله زخمی شدند .ماجرا از این قرار است که عدهای
از اهالی سوسنگرد در مراسمی باعنوان «یزلهخوانی»
عید فطر شرکت کرده بودند و بهدنبال تیراندازی که
بهمنظور ابراز شادی انجام شده بود ،سه نفر مجروح و
راهی بیمارستان شدند! تیراندازیهای عجیب در مراسم
عزاداری ،شادی و عروسی در سالهای گذشته ،در برخی
از مناطق خوزستان باعث کشته و مجروحشدن تعدادی
از شهروندان خوزستانی شده است که نیروی انتظامی و
بزرگانخوزستانهمیشهبرپایاندادنبهاینگونهرسوم
غلط تاکید داشته و دارند.

داوطلبی
کهباپالک
مخدوش
آمدوهمان
روزاول،بی
قانونیبرای
نامزدریاست
جمهوری
دردسرساز
شد!
یک



سخنرانی
متفاوت یک
خانم دانشجو
در محضر
رهبر انقالب؛
خانمی با بچه
در بغلش



3.4 M views

قصهپرغصهکمبودآبدرخوزستان
2.4 M views

جلوههایزیبایخدمتبهمردم
ویدئوی خوشحال کننده واکسیناسیون خودرویی در
آران و بیدگل را دیده اید؟ ویدئویی که خودروها در صف
قراردارندومشابهآنچهدرکلیپهایخارجیمیبینید،
سالمندان ما به نوبت و در آرامش کامل واکسن خود را
دریافت می کنند .دیروز ویدئویی از محل تزریق واکسن
سالمندان در بازار روز شهروند (پارک شادی) شهر آران
و بیدگل منتشر شده که با استقبال شهروندان همراه
بوده است .در این شهر در سه ایستگاه مجزا(پذیرش
 تزریق و ویزیت پزشک) و با نظم وآرامش بسیار خوب،سالمندان داخل خودرو واکسینه می شوند و به خانه
شان بر می گردند .کاربری نوشته« :کاش همان طور که
از ضعف های مدیریتی انتقاد می کنیم ،تدابیر بعضی
مسئوالن رو هم ببینیم و تشکر کنیم».

مادردانشجو

خبرهای بیآبی دشتهای همجوار سد کــارون چند
روزی است که در فضای مجازی در حال دستبه دست
شدن است .اهالی روستای بارانگرد شهرستان باغملک
استان خوزستان چهار روز است که بدون آب روزشان
را سپری میکنند و میگویند بهدلیل گرانی قیمت آب و
رسیدن آن به هر تانکر 100هزارتومان ،قادر به تهیه و
تامین آب نیستند و با مشکالت عدیدهای آن هم در این
روزگار جوالن کرونا دستوپنجه نرم میکنند .در یکی از
ویدئوهای منتشر شده که گالیه اهالی روستا را از اوضاع
بیآبی روستای بارانگرد نشان می دهد یکی از اهالی از
نبود آب آشامیدنی گلهمند است و زندگی روستایی
ها را سخت توصیف میکند .کاهش دبی آب رودخانه
ها عالوه بر مخاطرات زیست محیطی ،اقتصاد مردم را
هم هدف گرفته است .چندروز پیش خبری منتشر
شد که طبق آن بیش از  4هزار گاومیش فقط در یکی از
روستاهای خوزستان به دلیل کمبود آب و تخلیه فاضالب
به رودخانه ،دچار بیماری عفونی ،سوختگی پوست و سقط
جنین شده بودند.

کفشهای

حاش

ی
هسازکریم

کالکریم
باقریبرای
تبلیغات
فوقالعاده
است.مرد!
یککتونی
میکردی
پاتحداقل!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

برایبررسیاینتحول،میتوانفرایندانتفاضههارابررسی
کرد.نخستینانتفاضهدر ۱۹۸۷میالدیودرپیزیرگرفته
شدنچهارکارگرفلسطینیتوسطیککامیوناسرائیلیو
شهادتآنهاآغازشد.انتفاضهایکهازآنبهعنوانانقالب
سنگ هم یاد میشود ،زیرا مردم فلسطین به جای سالح
ناستفاده
گرمازسنگبرایدفاعازخودوتهاجمعلیهدشم 
کردند .در اوایل سال  1992جنبش حماس از تاسیس
شاخهنظامیخودبهنام«گردانهایشهیدعزالدینقسام»
خبر داد که زیر نظر این جنبش اداره می شد .انتفاضه دوم
که سپتامبر سال 2000با هتک حرمت به مسجد االقصی
توسطآریلشارون،نخستوزیررژیمصهیونیستیآغازشد،
نبرد با اسرائیل را وارد مرحله جدیدی کرد .هرچند تعهد
نداشتنطرفصهیونیستیبهتوافقاسلوهمعنصریتاثیر
گذار در این زمینه بود« .انتفاضه االقصی» که با تظاهرات
گستردهنمازگزارانفلسطینیکلیدخورد،باپرتابسنگ،
عملیاتهای استشهادی و بمبگذاری خودروها و مین
گذاریجادهایادامهیافت،تااینکهدرتاریخ 26اکتبرسال
 2001نخستین موشک بومی گردان های قسام ،شهرک
اسدوروتدرجنوبفلسطیناشغالیراهدفقرارداد.پس
از آن قدرت موشکی این گردان ها خیلی زود توسعه یافت.
پس از گذشت چندین سال ،ساختار تشکیالتی این گردان
ها توسعه یافت و تیپ ها ،گردان ها و گروه های مختلفی را
در بر گرفت .در داخل آن یگان های مستقلی مانند یگان
کماندویی (نیروهای ویژه) ،ضد زرهی ،مهندسی ،پدافند
هوایی ،تک تیراندازی ،توپخانه ،یگان شهادت طلبان،
پشتیبانی ،کمین و درنهایت «قورباغه های انسانی» شکل
گرفتندکهاولینبارعملکردخودرادرجنگسال 2014به
نمایشگذاشتند.اکنون،شمارنیروهایگردانهایقسام
 40هزارنفربرآوردمیشود.
▪ازانفجارکارخانهتسلیحاتسودانتاگنجهایزیردریا

در دهه های گذشته شاخه نظامی جنبش حماس و دیگر
گروههایمقاومتفلسطین،بخشیازمهماتخودهمچون
سالح های سبک ،راکت و موشک را از طریق کشور سودان
تامین میکردند .نزدیکی حماس به دولت وقت سودان
که هردو ایدئولوژی نزدیک به اخوانالمسلمین داشتند،
این همکاری را امکان پذیر کرده بود تا این که در نیمه شب
 ۲۳اکتبر  ،2012جنگنده های رژیم صهیونیستی یک
کارخانهاسلحهسازیدر«یرموک»جنوبخارطومرامنهدم
کردند .هرچند رژیــم صهیونیستی همواره این حمله را
تکذیبکردهاست.اما،اسرائیلدرسال ۲۰۰۹میالدینیز
کاروانی از کامیونهای حامل جنگافزار در شمال
شرقی سودان را بمباران کرده بود .پس از آن دولت
نظامیمصربهریاستعبدالفتاحسیسیکهبارژیم
صهیونیستی هم پیمان اســت ،از هیچ
تالشی بــرای بستن
ورود سالح به نوار
غــــزه فـــروگـــذار
نــکــرده اس ــت؛ از
جمله تخریب
تــــونــــل بــا

انتقال آب به کانال های زیرزمینی .با وجود این رویداد ها،
گردان های قسام همچنان تجهیز و تولید سالح را ادامه
دادند .مثال ،سال گذشته ،در مستندی که شبکه الجزیره
قطر آن را تهیه کرده بود« ،ابوموسی» ،یکی از فرماندهان
نیروی دریایی گردان های عزالدین القسام ،در برنامهای
موسوم به «آن چه که پنهان است ،بزرگ تر است» گفت« :ما
مقادیر بسیار زیادی سالح و مهمات را در میان بقایای دو
کشتیجنگیغرقشدهانگلیسیدراعماقدریایمدیترانه
پیداکردهایم.خمپارههاییازعمقدریابیرونکشیدهوپس
ازتعمیروبازسازیواردناوگانموشکهایاینگردانشد».
دوکشتیانگلیسیکهموشکهاوخمپارههایمذکورازآن
استخراج شدهاند ،در جنگ جهانی اول در مقابل سواحل
«دیرالبلح» غرق شده بودند .اما این همه ماجرا نبود .ابو
ابراهیم یکی دیگر از فرماندهان جنبش القسام نیز اعالم
کرد موشکهایی که در ماه می سال  [ 2019به سمت
سرزمینهایاشغالی]شلیکشد،ازجملهباقیماندههای
موشکهایاسرائیلیبودکهمنفجرنشدهبود ومهندسان
گردانهای القسام آن ها را باز تولید کردند .وی گفته بود:
«ما در می سال  2019در مدت یک دقیقه  78موشک به
صورتهمزمانبهسمتعسقالنواطرافآنشلیککردیم.
عالوه بر این که موشک های «کورنت» و «فجر» نقش مهمی
در این زمینه ایفا کردند ».یکی از چالش های جدی گروه
های مقاومت در سرزمین های در حصر نوار غزه ،کمبود
مواد اولیه برای تولید انواع سالح است .بر اساس مستند
الجزیره ،همین کمبود منابع باعث شده ،نیروهای آموزش
دیده گردان های عزالدین القسام در مــواردی از خطوط
لولهانتقالآبدربرخیمناطقنوارغزهکهاسرائیلدرسال
 2005ازآنمناطقخارجشدهبود،برایساختبدنهراکت
هااستفادهکنند.
▪«آنچهکهپنهاناست،بزرگتراست»

همانطورکهپیشترگفتهشد،گروههایمقاومتفلسطینی
طیسالهایگذشتههموارهدرپیتولیدوتوسعهسالحها
و تجهیز گردان های نظامی خود به آن بوده اند .پیشرفتی
کهبخشقابلتوجهیازآنتایکهفتهگذشتهبرایهمگان
آشکار نشده بود .آن چه روی کاغذ بود ،نشان می داد ارتش
اسرائیلبودجهایبیشاز 20میلیارددالردراختیارداردو
نیرویهواییاشحداقل ۶۸۴جتجنگندهدارد،درحالی
که فلسطینیها هیچ جنگنده ای ندارند .نیروی دریایی
اسرائیل با داشتن  ۱۰هزار پرسنل وظیفه فعال ،دارای ۴
رزم ناو ۸ ،قایق موشکدار ۵ ،زیردریایی ۴۵ ،قایق گشتی
و  ۲ناو پشتیبانی است .در حالی که فلسطینیها
بیشتر از چند قایق ماهیگیری در غزه ندارند.
اما آن چه در عمل طی یک هفته گذشته رخ
داده،بسیارازارزیابیرویکاغذمتفاوتاست.
گردانهایقسام 11ماهمی،شهرهایعسقالن
و اشدود اسرائیل را ظرف  5دقیقه با  137فروند
موشک هدف قــرار دادهانــد و سامانه
«گنبد آهنین» با موشک هایی که
هریک حدود  ۸۰هزار دالر قیمت
دارد ،به نبرد راکت های فلسطینی
رفــت .نبردی که البته در آن شکست
خورد.اواسطهفتهگذشته،گردانقسامبرای
نخستینبارازموشک A20برایحملهبهمواضع
رژیــم صهیونیستی در قدس اشغالی استفاده
کرده است .این موشکها حاوی کالهکهای
منفجر ه با قدرت تخریبی باالست که برد آن ها به
 ۱۲۰کیلومتر می رسد .سحرگاه پنج شنبه نیز،
کازنوارغزهتلآویوراهدفگرفت.این
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موشکها مستقیم به این شهر بندری اصابت کرد.
در همین روز« ،ابوعبیده» سخنگوی گردان های
عزالدین قسام اعالم کرد در راستای انتقام خون
فرماندهانومهندسانترورشدهاینگروه،موشک
«عیاش »۲۵۰که بردی حدود ۲۵۰کیلومتر دارد
به سوی فرودگاه شهر ایالت در جنوب اسرائیل و
سواحل دریای سرخ شلیک شده است .این تهدید
برایرژیمصهیونیستیآنقدربزرگبودهکهباوجود
استقرارخودروهایزرهیاشدرمرزهاینوارغزه،
تازمانچاپاینگزارشجرئت حملهرابهاینناحیه
نداشته است ،زیرا «آن چه که پنهان است ،بزرگ
تر است ».پروازهای مسافرتی به اسرائیل متوقف
شده،آژیرهایخطربهصدادرآمدهاند،شهروندان
این رژیم هر لحظه آماده ورود به پناهگاه هستند و
کسینمیداندپهپادیانتحاری،راکتیدستساز
یاموشکیدوربرددرانتظارآنهاست.

