
    دانیال معمار:
رس��انه های امریکایی می گویند ۵۰ روز 
اس��ت ارتش امریکا در غرب آسیا از ترس 
انتقام ایران در س��الگرد ترور حاج قاس��م 
در آماده باش شدید هس��تند و شب ها را 
در پناهگاه س��پری می کنند. این واقعیت 
امروز است، نه خط و نشان های پوشالی و 

مضحک سران تروریست امریکایی.
    سعید چراغی:

ش��اید امریکا با بهانه های واهی به دنبال 
آغاز جنگ باش��د اما هرگ��ز نمی تواند با 
چنین بهانه هایی از شکست در این جنگ 

بگریزد.
    محمد شیروانی:

قبل از جنگ امریکا با عراق، کالین پاول در 
یک شوی تبلیغاتی در سازمان ملل گفت 
عراق سالح کشتار جمعی دارد؛ باید به آن 
حمله کنیم! احمق ها هن��وز بر همان خر 
سابق س��وارند. اما نمی دانند ایران همان 
کشوری  است که شیطان بزرگ را در هم 

می کوبد؛ اینجا عراق و افغانستان نیست!

    محمدمهدی غالم پور:
آدم باید احمق باشه که به حرف دولتمردان 
کشوری که سردمدارانش رسماً به تأسیس 
گروه های تروریستی اعتراف کردند بخواد 
اهمیت بده! اون��م این دروغگوه��ا که تو 
هالیوود مدعی اند امریکا با تروریس��ت ها 

مذاکره نمیکنه  اما تو واقعیت...
    محمد )محمدایسم(:

پایگاه القاعده اونجایی هست که ازش شیر 
میدوشین، اونجایی هست که نخست وزیر 
غ��ده س��رطانی اس��رائیل می��اد عیادت 
زخمی هاش! آخرین بهانه تراشی ها برای 

جنگ با ایران! بیا ما منتظریم...
    مرتضایی:

همکاری القاعده و ایران س��کانس پایانی 
سناریویی اس��ت که پمپئو در هشت روز 
پایانی دولتش آن را نوش��ته است.غافل از 
اینکه کارگردان این سناریو ایران است و از 
قضا پایان باز سلیقه اش نیست و مصادیق 
متعددی برای سکانس پایانی را هم تألیف 
کرده است که کمترین آن اخراج نظامیان 

امریکایی از منطقه است.
    سیدمنصور موسوی:

خوکی به نام پمپئو تو پنج ساعت گذشته 
۱۱توئیت درباره ایران زده! لحظه شماری 

می کنیم برای نابودی اسقاطیل..
    علیرضا گرائی:

هیالری کلینت��ون: »ما القاع��ده را ایجاد 
کردیم تا ش��وروی را شکست دهیم!« هر 
جای دنیا ترور و خونریزی و جنایت باشد، 
نام امریکا می درخش��د و خودشان به این 
قضیه اعتراف کرده ان��د. آقای پمپئو، تنها 
جواب ما به شما موشک هایمان است. از ما 

عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر...
    محمد اکبرزاده:

وزارت خارجه ایران: »توئیت های امروز پمپئو 
علیه ایران ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان 
دوره مفتضح اوست.« بله! عصبانیت از پایان دوره 

و ترس از انتقام! بترس مردک خیکی!
    محمدجواد توسلی:

فیلم اعتراف هیالری کلینت��ون به نقش 
امریکا در تأسیس القاعده ]موجود است[. 

کلینتون در کتاب خاطراتش و مصاحبه های 
متعدد به صراحت به نقش دولت های امریکا 
و س��ازمان جاسوسی )س��یا( در تأسیس 
گروه های تروریس��تی- تکفیری القاعده، 

داعش، طالبان و ... اعتراف کرده است.
    سعید نوروزی:

دلقک امریکایی؛ از »اقتدار ایران« عصبانی 
باش و از این عصبانیت بمیر...

    عبدالمجید خرقانی:
هی��چ نیروی نظامی روس��ی، انگلیس��ی، 
چینی، ژاپنی یا آلمانی تا به حال نتوانسته 
ک��ه کماندوهای ویژه امریکای��ی را به زانو 
درآورد یا پهپاد گلوبال هاوک را ُمنهدم کند 
یا پایگاه امریکایی را با خاک یکسان کند! 
اما ایرانیان این کار رو با شما کردند و هنوز 

.ShutUpPompeo# ادامه دارد. پس
    سیدعلی موسوی:

تمام بالهایی که توی ک��ره، ویتنام، ژاپن، 
عراق، افغانستان و... به سرتون اومد در برابر 
چیزی که توی ایران انتظارتون رو میکشه 

ShutUpPompeo# :شوخیه؛ پس
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واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اظهارات مایک پمپئو علیه ایران

 از »اقتدار ایران« عصبانی باش 
و از این عصبانیت بمیر

پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ که حاال ب�ه افتضاح ترین وضع در انتخابات امریکا 
شکست خورده اند، طی رش�ته توئیتی تعجب برانگیز ایران را به همکاری با القاعده در 
حمالت 11 سپتامبر متهم کرده است. این اظهارات با واکنش های تندی از سوی مسئوالن 
ایران و کاربران ش�بکه های اجتماعی همراه بود. کاربران با بازخوانی سخنرانی هیالری 
کلینتون و خاطرات او خاطر نش�ان کردند که اتفاقاً تأس�یس القاعده اعترافی از سوی 

مسئوالن امریکایی بوده است. برخی از کاربران نیز این اظهارات را بهانه جویی هایی برای 
رفع و رجوع فضاحت شکست انتخاباتی دولت ترامپ و سیاست های منطقه ای او دانستند و 
با هشتگ»  ShutUpPompe« )خفه شو پمپئو(  به این اظهارات پاسخ دادند. آنها جمله ای 
از شهید بهشتی را که خطاب به امریکا می فرمودند از ما عصبانی باش و از این عصبانیت 
بمیر، خطاب به پمپئو تکرار کردند. در ادامه بخش هایی از واکنش های کاربران را می خوانید.

نیاز دیپلماسی به اقتدار نظامی
علی چاهخوزاده در توئیتی نوشت:  کره جنوبی که تا دیروز می گفت نه تنها پول 
رو پس نمیدم، بلکه هزینه نگهداری هم میگیره، حاال اینگونه دست به سینه 
معاون وزیر امور خارجه ایران شده است، در دنیای امروز دیپلماسی اگر با اقتدار 

نظامی نباشد، التماس های دیپلماتیک فقط باعث ذلیل شدن ملت می شود.

 عزمی برای حذف نظام ارتقا 
از طریق چاپ مقاله

رضا پورحسین، استاد دانشگاه، در توئیتر خود نوشت: »مجالت خارجی 
معتبر حتی مجله های علمی اروپایی، مقاالت علمی ما را به دلیل تحریم 
نمی پذیرند. با این حال هنوز وزارت علوم همچنان بر الزام انتشار مقاله در 
مجالت خارجی اصرار دارد و ارتقای هیئت علمی را منوط به آن می داند.«

سیدیاسر جبرائیلی نیز در واکنش به این توئیت نوشته است: »ما نمی توانیم 
دفعتاً نظام ارتقا از طریق چاپ مقاله را کنار بگذاریم. اما می توانیم با اعطای 
امتیازی چندین برابر مقاله علمی به اساتیدی که مسئله ای از مسائل کشور 
حل نمایند، تدریجاً گرایش اساتید را از چاپ مقاله به حل مسئله تغییر 

دهیم. این ایده تحولی، مأموریت #دولت_جوان_حزب اللهی است.«

 هنوز هم باید راجع به نیاز
 به انرژی هسته ای بحث کنیم؟!

یکی از فعاالن شبکه اجتماعی توئیتر با نام کاربری »آدم« در توئیتی 
نوشت: از کاربردهای پزشکی، کش��اورزی، صنعتی، نظامی و مدیریت 
مناب��ع آب و... بگذریم؛ فقط از برق هس��ته ای در همی��ن حد بگم که 
۴۰ساله بیشتر از ۳۰  کشور مهم دنیا بخش مهمی از برق مورد نیازشون 
رو از نیروگاه های هسته ای تأمین می کنن؛ بعد ما هنوزم باید با یه مشت 

اسب آبی راجع به نیاز به انرژی هسته ای بحث کنیم!

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.

راه خدا را شروع کردن از قلب 
رساننده تر است

آیت اهلل فاطمی نیا:
امام جواد )علیه السالم( می فرماید: »القصد الی اهلل تعالی بالقلوب 
أبلغ من إتعاب الجوارح باألعمال« یعنی راه خدا را شروع کردن از 
قلب رساننده تر است، میانبرتر است از اینکه جوارح را به زحمت 
بیندازی. یعنی چی؟ یعنی یک خشم فرو خوردن آدم را از هزار 

رکعت نماز زودتر به خدا می رساند.
خیلی حرفه بزرگی است، من مؤمنی را می شناختم که آقا آنقدر 
این تلخ ب��ود، که االن یادش می افت��م بی اختیار برایش رحمت 
می فرس��تم اما باور کنید کامم تلخ می ش��ود، چون می رفت تو 
مسجد تمام نوافل، تمام مستحبات، سر راهش هر جا یک هیئتی 
بود یک سری می زد، خانه که می آمد انگار اژدها وارد شده، از دم 
در فریاد شروع می شد، چرا در این روغن باز است؟ چقدر به شما 
بگویم، کی شما آدم می شوید؟! فکر می کرد خودش مالئکه است، 

وقتی ُمرد زن و بچه اش آرام شدند.

   سبوي دوست

سیدمحسن هاشمی در کانال تلگرامی خود 
مطلبی نوشت که در بخشی از آن آمده است: 
در این روزها بحث خرید واکسن کرونا، بسیار 
داغ بوده و بعد از چند بار ترند ش��دن آن در 
ش��بکه های اجتماعی و پوش��ش در فضای 
مجازی، با سخنان دیروز مقام معظم رهبری، 
دوباره یک فضاسازی  برای خریدن یا نخریدن 

آن گسترده تر از قبل آغاز شده است.
در اینجا نگارنده، خریدن یا نخریدن را تجویز 
نمی کند و صرفاً چند سؤال مهم از موافقان و 
مخالفان این موضوع می پرسد که پاسخ اقناعی 

به آنها می تواند موضوع را روشن کند؟
ابتدا اینکه چرا این همه اصرار برای خریدن 
واکس��ن کرونا از سوی رس��انه های غربی و 
مخالف نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران 
در حال وجود دارد؟ آیا واقعاً اینها دلس��وز ما 

شده اند که این همه اصرار دارند؟
چرا به رغم همه تحریم های دارویی و مالی و 

غذایی که سال هاست علیه مردم اعمال شده 
و می ش��ود، غرب اعالم آمادگی کرده است 
که واکسن کرونا را در اختیار ما بگذارد، مگر 
چه اتفاقی افتاده ک��ه آن داروها چون دارو و 
پانسمان بیماران پروانه ای نباید وارد شود، اما 
واکسن کرونا باید به سرعت وارد کشور شود؟

 تجربه و تاریخ را چطور ارزیابی کنیم که بشود 
به غرب اعتماد کرد؟ چطور فراموش کنیم که 
فرانسه به ما خون آلوده داد و سبب رشد سریع 
ایدز در ایران ش��د؟ چطور واکسن و ویروس 
ابوال در زئیر و سفلیس در گوآتماال را فراموش 
کنیم؟ و دوباره اطمینان کرده و نترسیم که 

موش آزمایشگاهی غرب هستیم؟
چنانکه مشخص  می ش��ود بحث مخالفت یا 
موافقت با خرید و اس��تفاده از واکسن کرونا 
یک بحث منطقی، تاریخی و علمی است، نه 
یک بحث سیاس��ی، پس باید فارغ از دیدگاه 

سیاسی آن را فهم کرد و تصمیم گرفت.

محمد رس��تم پور در کانال تلگرامی »اثر« 
ترجمه ای گ��زارش نیویورک تایمز از حمله 
به ساختمان کنگره را به اشتراک گذاشت. 
در این گزارش می خوانیم:  سخنرانی دونالد 
ترامپ و دعوت او به راهپیمایی طرفدارانش 
به س��وی س��اختمان کنگره، هزاران نفر به 
سوی »کاپیتال هیل« به راه افتادند و صدها 
پس��ت در مورد راه های نفوذ به س��اختمان 
کنگ��ره در ش��بکه های اجتماع��ی م��ورد 
استفاده راست گرایان افراطی مانند گاب و 
پارلر منتشر شد. در این پس��ت ها در مورد 
جهت حرکت، نقش��ه نفوذ و سالح هایی که 
می توان با خود به ساختمان کنگره وارد کرد، 

محتواهای پرشماری منتشر شده است.
تس��خیر س��اختمان کنگره برای ماه های 
متمادی اس��ت که ب��ه عنوان ی��ک هدف 
عملیات��ی مورد بح��ث و تب��ادل نظر میان 

طرفداران ترامپ در شبکه های اجتماعی از 
جمله فیس بوک قرار دارد. اما روز چهارشنبه 
این بحث و تبادل نظ��ر آنالین، نمود واقعی 
پیدا کرد و معترضین خشن طرفدار ترامپ 

توانستند به ساختمان کنگره هجوم آورند.
اگرچ��ه فیس ب��وک و توئیت��ر صفح��ات و 
اکانت های گروه ه��ای افراط��ی امریکایی 
مانند QAnon و Proud Boys  را تعلیق 
یا مس��دود کرده اند، ش��بکه های اجتماعی 
دیگری که با ش��عار آزادی بی��ان هر گونه 
محتوایی را منتش��ر می کنند، مانند گاب و 
پارلر، در حمله به » کاپیت��ال هیل« نقش 

سازماندهی و تحریک را بر عهده داشتند.
پس از ورود ترامپیس��ت ها به س��اختمان 
کنگره، آن��ان در صفحات خ��ود در این دو 
شبکه اجتماعی تصاویر اشغال و حمله خود 

را به اشتراک گذاشتند.

علیرضا تقوی نی��ا در کان��ال تلگرامی خود 
نوشت: چهار کشور عربی سعودی، امارات، 
مصر و بحرین پس از سه سال و نیم تخاصم 
با قطر، سرانجام کوتاه آمده و روابط عادی را 
با این امیرنشین از سر گرفتند. نکته مهمی 
که باید بدان توجه ش��ود این است که قطر 
بدون دادن امتیازی و برآورده کردن شروط 
۱۳گانه این کشورها، حاضر شد با آنان رفع 

کدورت کرده و تنش زدایی نماید.
در همین راس��تا ش��یخ تمیم بن حمد آل 
ثانی به بهانه ش��رکت در اجالس ش��ورای 
همکاری خلیج فارس به عربستان سفر کرد 
و از بدو ورود توسط ولیعهد آن کشور مورد 
تفقد قرار گرفت. پس از بازگشت وی از این 
دیدار چند روزه نیز بالفاصله اعالم کرد: قطر 
سیاست های گذشته اش را ادامه خواهد داد 
و هیچ گونه تعدیل��ی در روابطش با ترکیه و 

ایران صورت نخواهد داد.
از بیانات فوق به راحتی می توان این نکته را 
استنباط کرد که قطر کوچک ترین امتیازی 
به طرف های تحریم کننده ن��داده و آنان از 
روی عجز و استیصال، ناچار گشته اند که در 
سیاست های مخرب خود نسبت به این کشور 
تجدیدنظر کنند . پس سؤال اینجاست کدام 

متغیر مستقل بر بهبود روابط این کشورها 
اثرگذار شده است؟

واقعیت این اس��ت که بن س��لمان، بن زاید و 
ژنرال سیسی به درستی پیش بینی می کنند 
که در چند روز آتی کش��تیبان تازه امریکا را 
سیاستی دگر آمده و درب کاخ سفید بر پاشنه 
جدیدی خواهد چرخید. فل��ذا از اکنون در 
تالشند تا راهبردهای خود را اصالح  و مطابق 

با خواست دموکرات ها تنظیم کنند.
جو بای��دن رئیس جمهور جدی��د امریکا، در 
کوران انتخابات، رسماً به محمد بن سلمان 
حمله ک��رد و مطمئن��اً در دوران ریاس��ت 
جمهوری او عرصه بر ولیعهد جوان سعودی 
در پرونده های مختلف تنگ ش��ده اس��ت و 
آزادی عمل و ابتکار از وی سلب خواهد شد. 
فلذا شاهزاده جوان مترصد این است تا با تغییر 
برخی رفتارها، تضادها و در نتیجه چالش های 
خود با رئیس جمهور جدید امریکا را به حداقل 
رس��انیده و همچنین انگیزه البی گری قطر 
ثروتمن��د علیه خ��ودش را کمرن��گ نماید. 
امارات، مصر و بحرین نیز دقیقاً به علتی که 
فوق الذکر شد، حاضر ش��دند از شروط خود 
عدول کنند و آشتی با شیخ تمیم را در دستور 

کار خود قرار دادند.

 چند سؤال 
برای خرید واکسن امریکایی کرونا!

 سازماندهی حمله به »کاپیتال هیل« 
در شبکه های اجتماعی

چرایی مصالحه ۴ کشور عربی با قطر

دکتر فردی��ن علیخواه، عض��و هیئت علمی 
گروه جامعه شناس��ی دانش��گاه گیالن، در 
کانال تلگرامی خود نوشت: رشد و گسترش 
فناوری ه��ای جدی��د ارتباط��ی پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی مختلفی در  پی داشته 
است که عرصه شغل و حرفه یکی از آنهاست. 
اساساً با ظهور هر فناوری، مشاغلی به تدریج 
ناپدید می شوند و مشاغلی نوظهور جای آنها 
می نشینند. در س��ال های اخیر اینستاگرام 
بیش از پیش در جامعه ایرانی رونق یافته است 
و با توجه به اقبال گسترده مخاطبان ایرانی از 
آن، هر روز شاهد شکل گیری و ورود کسب و 
کارهای جدید و خلق الساعه به آن هستیم. 
آنچه در عنوان این نوشتار آن را »شاخ یاب« 
نامیدم یکی از مشاغلی است که به تدریج در 
حال شکل گیری و ش��کوفایی است. فعاًل با 
مسامحه آن را شغل می نامم ولی ممکن است 
درباره شغل دانس��تن آن شک و تردیدهایی 
جدی وجود داشته باشد. و اما شاخ یاب دقیقاً 

به چه کاری مشغول است؟
شاخ یاب کسی است که به دنبال شاخ سازی 
در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. ش��اخ یاب 
می داند که این روزها برای آدم های بس��یار 
معمولی هم می توان ش��هرت کسب کرد. به 
تعبیر بهتر، با سازوکارهای ساده ای می توان 
یک آدم معمول��ی را در معرض دید همگان 
قرار داد و مشهورش کرد. او آگاه است که تنها 
کمی جذابیت، تنها کمی شیرین کاری، تنها 
کمی بامزه بودن، تنها کمی مضحک بودن، 
تنها کمی لوس بودن، تنه��ا کمی عجیب و 
غریب بودن، تنها کمی مهیج بودن، تنها کمی 
جلف بودن، تنها کمی خوش صحبت بودن، 

تنها کمی القید بودن، تنها کمی هرزه دهان 
بودن، تنها کمی مس��تهجن بودن می تواند 
س��کوی پرتاب یک فرد معمولی به س��مت 
قله های ش��هرت باش��د. البته نکته مهم آن 
است که ش��اخ یاب، نگاهی سراسر اقتصادی 
ب��ه موض��وع دارد. وقتی ش��اخ یاب فردی با 
ویژگی های یادش��ده در باال را می بیند ابتدا 
با تمرکز بیشتر و با نگاه یک مشتری به سوژه 
خیره می شود، سپس با خاراندن چانه خودش 
امکان درآمدزایی از سوژه را در ذهن ارزیابی 
می کند. اگر او به این نتیجه دست یافت که 
سوژه مورد نظر برای درآمدزایی قابلیت های 

مناسبی دارد فعالیت هایش را کلید می زند.
مهم ترین وس��ایل شغلی ش��اخ یاب ها یک 
تلفن همراه مجهز به دوربینی مناس��ب و 
توصیه هایی بسیار ساده به سوژه هاست. مثال 
به سوژه ای توصیه می شود در مقابل دوربین 
به شکلی بسیار ولنگارانه و خاص برقصد، به 

پیرمرد بیچاره ای توصیه می شود که به این 
و آن فحش های رکیک بدهد، به جوانی که 
معلولیت ذهنی دارد گفته می شود که رو به 
دوربین آنجایش را به همه نش��ان دهد، از 
پیرمرد خواروبار فروش درخواست می کند 
که درباره ترامپ تحلی��ل بدهد، به کودک 
خردس��ال می گوید که مانند بزرگس��االن 
حرف بزند، به فردی که بر حس��ب تصادف 
در مصاحبه ای گفته اس��ت »معتادا کرونا 
نمی گیرن« می خواهد که در موقعیت های 
مختلف چیزهایی بی ربط بگوید. هدف اصلی 
همه این فعالیت ها کسب آگهی تجاری یا 
فروش صفحه پس از جذب فالوورهای انبوه 
است. ش��اخ یاب معموالً با سوژه هایش قرار 
و مداری می گذارد در ای��ن خصوص که از 
هر آگهی چند درصد سهم او و چند درصد 

نصیب آنها شود. 
ش��اخ یاب ها به س��رعت در حال تکثیرند. 

آنها اینج��ا، آنج��ا، همه جا حض��ور دارند. 
ش��اخ یاب ها زندگی روزمره ما را تبدیل به 
موضوعی اقتصادی می کنند. ش��اخ یاب ها 
سراسر زندگی روزمره را کاالیی برای فروش 
و چانه زنی می کنند. از نظر آنها همه آدم های 
معمولی به شکل بالقوه می توانند مشهور و 
پولساز شوند فقط باید این یا آن کاری را که 
شاخ یاب می گوید، انجام دهند. شاخ یاب ها 
»تهیه کنندگان« معمولی آدم های معمولی 
در فضای مجازی امروز ما هس��تند. آنان بر 
اساس آزمایش و خطا پیش می روند و فاقد 

حداقلی از سواد رسانه ای اند.
سوژه های شاخ یاب ها موقعیتی بسیار گذرا 
و شکننده دارند. بسیاری از سوژه های آنان 
خیلی زود از دور خارج می ش��وند و ستاره 
بخت بسیاری از آنها خیلی س��ریع کم نور 
می ش��ود. به همین دلیل شاخ یاب ها بسیار 
دالل و بس��یار دالل مس��لک هستند چون 
نیک می دانند که شهرت بادآورده به بادی 
بسته است. برخی از سوژه ها به توصیه های 
شاخ یاب ها عمل می کنند و هر روز رفتارهایی 
مضحک و مضحک تر مرتکب می ش��وند تا 
شاید چند روزی بیشتر در این عرصه باقی 
بمانند. شهرت شیرین است و خداحافظی از 
آن تلخ. آنچه عیان است آنکه همیشه بخشی 
از رفتارهای جنون آمیز یا مضحک شاخ های 
اینس��تاگرام نتیجه توصیه ه��ای احمقانه 
شاخ یاب هاست. شاخ یاب ها در حال تکثیرند، 
اینجا، آنجا، همه جا. سخن پایانی آنکه، باید 
نگران شاخ هایی بود که با هر ساز شاخ یاب ها 
می رقصند و سرانجام در راه کسب شهرتی 

گذرا و نماندنی، قربانی می شوند.

شاخ یاب ها در حال تکثیرند
   تحلیل

    تصویر منتخب


