
نقش مردم در قدرت ملکه چیست؟
سیدیاس��ر جبرائیلی توئی��ت کرد: مردم ای��ران طی ی��ک رفراندوم، 
جمهوری اسالمی را تأس��یس کردند. س��پس نمایندگانشان را برای 
نگارش پیش نویس قانون اساسی انتخاب کردند و در رفراندومی دیگر، 
آن پیش نویس را تأیید کردند. نقش مردم در تأسیس پادشاهی بریتانیا 

چه بود؟ چگونه ملکه تبدیل به قدرتی بی بدیل شد؟

تاج زاده و زیباکالم در جزیره گوام!
فرید ابراهیمی توئیت کرد: خود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا هم به جمع معترضین به ظلم و نژادپرستی در این کشور پیوسته 
است، بعد زیباکالم و تاج زاده هنوز دارند ماله می کشند. آدم یاد اون سرباز 
ارتش ژاپن می افتد که خبر پایان جنگ به او نرسیده بود و تا ۲۸ سال بعد 

از جنگ جهانی دوم هنوز داشت توی جزیره گوام پُست می داد!

درس عبرت شده ایم
شهاب با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا توئیت کرد: »با برداشتن بیشتر 
محدودیت ها برخالف کشورهای مشابه، وارد پیک دوم شده ایم؛ مجلس 
فعلی باید به اعمال محدودیت ها ورود کند و از دولت بخواهد به جای تحت 
فشار قرار دادن وزارت بهداشت، محدودیت ها را جدی تر کند. تا همین جا 

هم داریم به عنوان درس عبرت کشورهای دیگر شناخته می شویم.«

آوار زلزله  مدیریت لیبرالی
سیدپویان حسین پور نوشت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۹۰، حدود یک سوم کاهش یافته و از 
سال ۹۹ به بعد، حداقل شش سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد سرانه 
سال ۹۰ بازگردیم! دقت کنید! آواربرداری زلزله  مدیریت لیبرالی دولت 

روحانی، بخش عمده توان دولت بعد را هم تلف خواهد کرد!

  محسن حسام مظاهری، دین پژوه، با نقل 
خب��ری از س��ایت »religionnews« که 
در کان��ال تلگرامی »جهت« ترجمه ش��ده 
است، نوش��ت: پس از ش��یوع ویروس کرونا 
و تعطیلی کلیساها در کش��ورهای اروپایی 
و برخی ایالت های امریکا، اپلیکیش��ن های 
موعظه و مراقبه مسیحی رونق پیدا کرده اند. 
استفاده از برنامه های مدیتیشن و خودآگاهی 
در دهه اخیر رشدی تصاعدی داشته اما اکنون 
دانلود برنامه هایی با محور معرفی جهان بینی 
مس��یحیت و آموزش اعتق��ادات دینی اوج 
گرفته اس��ت. افزایش افس��ردگی و ترس از 

آینده به دلیل پیامده��ای مالی و اقتصادی 
شیوع کرونا سبب شده است عمدۀ برنامه های 
ذهن آگاهی و درمانگرانه رویکردی مذهبی 
پیدا کنند. بسیاری از این اپلیکیشن ها ساختار 
گرافیکی پیچیده ای ندارند و تنها با اضافه شدن 
صداهایی از طبیعت ب��ه متن کتاب مقدس 
ساخته شده اند. »جان الدرژ« نویسنده و واعظ 
مسیحی و نویسنده کتاب های روان درمانی 
می گوی��د: محتواهای دینی برای تس��کین 
دردهای روحی و روانی بس��یار مؤثر اس��ت. 
برخی از این اپ ها حتی دعاهایی برای شفای 

بیماران نیز ارائه می کنند.

  محمد رس��تم پور در کانال تلگرامی خود 
با ترجمه بخش هایی از مصاحبه یک پرستار 
 »Heavy.com« امریکایی با خبرگ��زاری
از ادامه وضع اسفبار بیمارستان های امریکا 
خبر داد. او نوش��ته اس��ت: یک پرستار اهل 
نوادای امریکا که برای کمک به مبارزه درمانی 
نیویورک با شیوع کرونا به این شهر اعزام شده، 
در یک ویدئوی تلخ و تکان دهنده حقایقی را 
برمال کرده که تاکنون در رسانه ها منعکس 
نشده است. »ایکول سیروتِک« در این ویدئو 
ادعا می کند بیماران نه به خاطر کرونا بلکه به 
دلیل »سوءمدیریت پزشکی« و »سهل انگاری 
ش��رم آور« کادر درم��ان ج��ان می دهند. او 
می گوید برای پرس��تاران و پزشکان به هیچ 
عنوان مهم نیس��ت که بیم��اران از نژادهای 
اقلیت می میرند یا زن��ده می مانند و تصریح 
می کند: »من به شما می گویم آنها بیماران را 

به معنی واقعی کلمه می ُکشند.«
او می گوید مقامات دو بیمارس��تانی که در 
آنجا کار می کند، او را از مراقبت بیش��تر از 
بیماران سیاه پوست بازداشته اند. سیروتک 
می گوید او را مرتباً از ای��ن بخش به بخش 
دیگر می فرستند. این پرستار در این ویدئو 
برای اثبات حرف های خ��ود به نمونه هایی 
از بیماران که ب��ه اقدامات س��اده ای برای 
احیا نیاز داشته اند، اشاره می کند. اقدامات 
ساده ای مانند تزریق داروهایی که در همه 
بیمارستان ها پیدا می شود و مثل ونتیالتور 
یا دستگاه های تنفس مصنوعی، تجهیزاتی 
نیست که دچار کمبود شده باشد. برای مثال 
او می گوید تزریق اش��تباه انسولین به یک 
بیمار باعث مرگ او شد. سیروتک می گوید 
اوضاع به حدی خراب اس��ت ک��ه بیماران 
می میرند و رها می شوند و هیچ کس حتی از 

زمان مرگ آنها مطلع نمی شود!
این پرستار در این ویدئو می گوید: »شما فکر 

می کنید من احساساتی ش��ده ام؟ خیلی از 
پرستاران دیگر هم هستند که این صحنه ها 
را می بینند و جرئت نمی کنن��د آن را ابراز 
کنند. م��ن می دانم که هم��ه می میرند. به 
دالیل مختلف. ام��ا اینها ب��ه معنی واقعی 
کلمه در حال کش��تار بیماران هستند و هر 
چه م��ن فریاد می زنم، کس��ی به حرف من 
گوش نمی دهد«. سیروتک توضیح می دهد 
که بارها خواسته این نگرانی ها را با مقامات 
بیمارستان طرح کند اما کس��ی به او اعتنا 
نکرده است. او برای آنکه وضعیت پیش آمده 
را توضیح بدهد، می گوی��د: »من مجبورم 
وضعیت را با یک مثال افراطی توضیح بدهم. 
وضعیت مثل دوران جنگ جهانی دوم است 
که یهودیان را در کوره های آتش می سوزانند. 
هر چه من می گویم این کار ش��ما درس��ت 
نیست، آنها می گویند شما پرستاری عالی 

هستید اما باید بدانید که همه می میرند!«
»ایکول سیروتِک« لیسانس پرستاری دارد 
و از س��ال ۲۰1۰ پرستار اس��ت. در پرونده 
کاری او هیچ مورد انضباطی ثبت نشده است: 
»وقتی به نیویورک آمدم، خیلی تعجب کردم. 
چیزی دیدم که در همه امریکا ندیدم. من در 
واحدی مشغول کار شدم که انواع پرستاران 
با س��وابق کاری مختلف در آن مشغول کار 
بودند اما تنها کس��ی که در آن جمع کار با 
دستگاه تنفس مصنوعی بلد بود، من بودم«. 
او در س��ال ۲۰13 ازدواج ک��رده و دو فرزند 
دارد. صفحه فیس بوک او به دلیل نامشخصی 
حذف شده و رسانه ها برای پیگیری وضعیت 
شغلی او مجبورند از طریق صفحه همسر او 
در فیس بوک اقدام کنند. »ایکول سیروتِک« 
اکنون در خانه مش��غول گذران��دن 14 روز 
قرنطینه است و مشخص نیست مجوز او برای 
ادامه کار پرستاری که تا سی ام ژوئیه اعتبار 

دارد، تمدید می شود یا خیر.

عیس��ی منص��وری در کان��ال »کیمیای 
توسعه« نوش��ت: چند روز پیش اعالم شد 
که امریکا قصد خروج از س��ازمان جهانی 
بهداشت )WHO( دارد. این یک تصمیم 
از سر عصبانیت پوپولیس��تی ترامپ نبود 
بلکه اعالم صریح رویکرد امریکا در بیش از 
دو دهه اخیر بود. سه سال پیش نیز امریکا 
از توافق زیست محیطی پاریس خارج شد؛ 
ترامپ ب��ه س��ادگی دلی��ل آن را »تأمین 
نش��دن منافع امریکا« اعالم کرد. در سال 
۲۰1۷ امریکا از س��ازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد )UNESCO( و دو 
دهه پیشتر از سازمان توسعه صنعتی ملل 
متحد )UNIDO( خارج ش��د. بررس��ی 
رفتار امریکا و برخی کشورهای دیگر غربی 
نشان می دهد که تمایل جدی به خروج از 
»آژانس های تخصصی« سازمان ملل وجود 
دارد. همزمان  مشاهده می شود که عضویت 
در نهادهای سیاسی و امنیتی سازمان ملل 

مانند شورای امنیت حفظ می شود.
براساس تحلیل پساتوسعه گرایانه، برخی 
بر ای��ن باورند که ای��ن اقدام��ات امریکا و 
برخی کش��ورهای دیگر به دلیل آن  است 
که اساس��اً این نهادها بخش��ی از نظامات 
مقابله با کمونیس��م در دوره جنگ سرد و 
سپس گس��ترش هژمونی گفتمان توسعه 
لیبرال دموکراسی بوده  است. دلیل خروج 
این کش��ورها از آنها نیز از کارکرد افتادن 
آنها برای تداوم این هژمونی است. به عنوان 
مثال افزایش گس��تره حضور شرکت های 
ب��زرگ فراملیت��ی در اقتصاد کش��ورهای 
جهان این امکان را فراهم کرده اس��ت که 
قواع��د و اس��تانداردهای تولی��د و زندگی 
هم توسط آنها تعریف شود، بنابراین دیگر 

 UNIDO نیازی به س��ازمان هایی مانند
نیست. جالب اس��ت که همان کشورهایی 
که از UNIDO خارج شدند، آژانس های 
توسعه ای مختص خود را تأسیس کرده اند؛  
USAID امریکا و GIZ آلمان مثال هایی 
از این دس��ته اند که در دهه ه��ای اخیر در 
بس��یاری از کش��ورهای جه��ان، از جمله 
کشورهای همس��ایه برنامه های توسعه ای 

به اجرا درآورده اند.
به رغم این تحلیل، همچنان دسته بزرگی 
از کشورهای جهان به عضویت خود در این 
نهادها ادامه داده و از کمک های تخصصی و 
مالی آنها برای افزایش ظرفیت ها و شکوفایی 

قابلیت های خود بهره می گیرند.
در کنار آنها گروه متفاوتی از کشورها مانند 
چین و هند هس��تند که از فض��ای خالی 
ایجاد شده پس از خروج کشورهای دسته 
اول و همین طور تحوالت جاری در جهان 
استفاده کرده و نقش خود در بدنه و رهبری 
نهاده��ای ذیل س��ازمان مل��ل را افزایش 

داده اند. در س��ال های اخی��ر چین جریان 
»یک راه، یک کمربند« را ک��ه برگرفته از 
سنت »جاده ابریشم« اس��ت، وارد ادبیات 

یکی از آژانس های بین المللی کرده  است.
اما رفتار کش��ور ایران را می توان به رویکرد 
پساتوس��عه گرایانه نزدی��ک دانس��ت؛ نوع 
مواجه��ه ب��ا آژانس ه��ای س��ازمان ملل و 
صریح تری��ن آن در س��ال های اخیر یعنی 
مواجهه با UNESCO را می توان در همین 
چارچوب ارزیابی کرد. یکی از دالیل اصلی 
مخالفت با برخی مس��تندات ای��ن آژانس 
»نوشتن یک نسخه برای کل جهان« اعالم 
ش��د. این همان انتقاد بنیادین و آش��نای 
پساتوسعه گرایان به گفتمان توسعه است. 
اما س��ؤال تکراری از نگاه پساتوسعه گرا این 
بوده اس��ت که جایگزین چیس��ت؟ به نظر 
می رس��د که کش��ور تکلیف خود را با این 
مسئله روشن نکرده اس��ت. ایران همزمان 
با حف��ظ عضوی��ت، از برخ��ی رویکرد های 
جاری نهادهای تخصصی سازمان ملل انتقاد 

می کند. ایده جایگزینی را هم مطرح نمی کند 
و حضورش در سطوح کارشناسی و مدیریتی 
این آژانس ها ضعیف است. در عین  حال حتی 
در کشورهایی مانند سوریه، بوسنی، لبنان و 
عراق که در دوره هایی از حمایت های صریح 
ایران برخوردار شده اند، هیچ اثری از حضور 
توسعه ای ایران دیده نمی شود. اساساً ایران 
)مانند امریکا، آلمان و...( نهادی برای چنین 
اموری ایجاد نکرده  اس��ت. به همین دلیل 
نیز پس از تحمل هزینه ه��ای هنگفت، در 
بهترین حالت، اجرای پروژه های زیرساختی 

و عمرانی نصیب ایران می شود.
شاید وقت آن رسیده باش��د که چارچوب 
فکری کش��ور در این حوزه نظام مند شود. 
با حضور مؤث��ر در نهاده��ای بین المللی، 
کس��ب دانش و تجربه و تس��لط بر قواعد 
می توان به تدریج به ش��کل دهی نهاد های 
تخصصی توسعه ای ایرانی برای حضور در 
عرصه بین المللی فکر ک��رد. این امر عالوه 
بر مزیت های متعارف، شاید بتواند فهمی 
جدید از روش مواجهه با بخش غیردولتی 
را شکل دهد؛ گشایشی در نظام حکمرانی 
بس��ته موجود ک��ه در آن مبتنی ب��ر نگاه 
نئوکالس��یک فقط دو بخ��ش خصوصی و 
دولتی به عن��وان بازیگ��ران اصلی تعریف 
ش��ده اند، ایجاد کن��د... و نهایت��اً ضرورت 
ایجاد نهادهایی برای اص��الح و بازآفرینی 
اکوسیس��تم ها و بازارها پذیرفته شود. در 
این حالت نهادهایی مانند ایدرو مس��ئول 
مالکیت و مدیریت در بخش صنعت نبوده 
بلکه مس��ئول توسعه آن هس��تند یا شاید 
نهادهای فرهنگی بسیاری به جای رقابت با 
بخش خصوصی، به اقدامات با هدف توسعه 

بخش خصوصی رو  آورند.

  محمدجواد ظریف:
علی رغ��م تالش های زیردس��تان ش��ما 
)ترامپ(، ب��ه یک تبادل انسان دوس��تانه 
دست یافتیم. زمانی که )به عنوان رئیس 
جمه��ور امریکا( آغ��از ب��ه کار کردید، ما 
یک توافق داش��تیم. ایران و دیگر اعضای 
برجام هرگز میز را ترک نکردند. مشاوران 
ش��ما- که اکث��ر آن��ان تاکن��ون اخراج 
شده اند- ش��رط بندی احمقانه ای کردند. 
تصمیم  گیری درب��اره اینکه چ��ه زمانی 
می خواهید این را حل و فص��ل کنید، بر 

عهده شماست.
  علی شمخانی:

اوضاع ترامپ چه در تقابل های بین المللی، 
چه در افتض��اح مدیریت کرون��ا و چه در 
آتش افروزی نژادپرستانه در داخل امریکا 
به قدری خراب اس��ت که تیمش چاره ای 
جز تولید و نمایش موفقیت های ساختگی 
برای او ندارن��د. تبادل زندانی��ان، نتیجه 
مذاکره نبوده و هیچ مذاکره ای هم در آینده 

انجام نخواهد شد.
  محسن رضایی:

ترامپ گفته اکنون بیایی��د با من مذاکره 
کنید. ش��ما از باتالق خودساخته هم که 

بیرون بیایید مذاکره با شما سم است. فعاًل 
که در باتالق هستید.

  حسین امیرعبداللهیان:
ترام��پ نمی تواند ب��ا یک دس��ت فرمان 
تروریس��تی ف��رودگاه بین الملل��ی بغداد 
علیه قهرمان جهانی مبارزه با تروریس��م 
)سردار س��لیمانی عزیز( را صادر کند و با 
دست دیگر درخواست مصافحه و مذاکره 
با ج.ا.ای��ران نماید. مردم متم��دن ایران، 
سردسته تروریست های کراوات زده کاخ 

سفید را خیلی خوب می شناسند.
  محسن پیرهادی:

ترامپ گفته ت��ا انتخابات، صب��ر نکنیم و 
االن، ام��کان مذاکره بهتری هس��ت! اوالً 
غلط می کند کس��ی با قاتل حاج قاس��م، 
مذاکره کند. یادمان نمی رود ما با امریکا، 
پدرکش��تگی داریم. ثانیاً امری��کا »ال اله 
االاّ اهلل« ه��م بگوید، ما قب��ول نداریم؛ چه 
رسد به حاال که دست از فساد و خونریزی 

برنمی دارد.
  مهدی محمدی:

ذهن ایرانی چنان درگیر طراحی »یک کار 
دیگر« با قاتل حاج قاسم سلیمانی است، که 

نوبت به مذاکره قطعاً نمی رسد.

  حمیدرضا عبدالمنافی:
یه فیلم از اعتراضات سراسری امریکا دیدم 
که یک فردی میره س��مت پلیس امریکا 
و بهش��ون میگه بیایید باهم حرف بزنیم. 
پلیس یدون��ه می زنه تو س��رش و صدای 
شکستن جمجمه تو فیلم شنیده میشه و 
مرد خونین به زمین می افتد و پلیس ها از 
روش رد میشن میرن. حاال ما با چه منطقی 

با این وحشی ها بریم مذاکره کنیم؟
  آمنه سادات ذبیح پور:

ترامپ خطاب به ایران: »ب��رای انجام آن 
توافق ب��زرگ، تا بع��د از انتخاب��ات صبر 
نکنید.« ایران خطاب ب��ه ترامپ: »دوران 
توافق و مذاکره تمام شد، نوبت انتقام است 

صبر کنید.«
  محمودی:

وقتی یه قات��ل قمارباز، هن��وز امید داره 
به مذاکره با ایران و احس��اس خوشحالی 
می کنه. یعنی یه جای کار می لنگه مسئول 

ایرانی!
  سیدرضا دعوتی:

قمارباز دوباره توییت کرده بیایید مذاکره 
کنیم. به ق��ول زهرا چخماق��ی: صحبت 
از منط��ق و صلح نک��ن، ما با تو »قاس��م 

کشتگی« داریم.
  امین نیکدل:

ترامپ گفته االن وقت مذاکره است؟! ای 
کاش آقای روحانی این بار به احمدی نژاد 
اقتدا کنه و صریحاً جواب بده که: مذاکره را 
لولو برد! آقای ترامپ قمارباز ما از شما یک 
خون طلب داریم تنها موضوعی که ما در 
خصوصش با شما مذاکره می کنیم: انتخاب 

نوع ُمردنتان است.
  علی سیستانی:

یکی از مس��ئولین دولتی پیدا نمی ش��ود 
توییت بزن��د: »امریکا گفت��ه می خواهیم 
با ایران مذاک��ره کنیم! جواب ای��ران: نه 

مرسی!«
  داود باقرزاده:

ما با قاتل حاج قاس��م هیچ حرفی نداریم 
فقط قصاص!

  مراد:
از بعد زدن زیر میز مذاکره توس��ط امریکا 
و عمل نکردن به هیچ یک از وعده هایش 
و مهم تر از آن بعد از ترور سردار عزیزمان؛ 
هرکس حرف از مذاک��ره بزند جز خیانت 
هی��چ اس��م دیگ��ری رویش نمی ش��ود 

گذاشت!
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ناب ترین مختص آدمی
کانال غیررسمی منس��وب به عالمه محمدتقی جعفری)ره( در 
تلگرام کالمی از این عالم فرزانه را با اس��تناد به جلد اول کتاب 
تفس��یر نهج البالغه به اش��تراک گذاش��ت. عالمه می فرمایند: 
اساسی ترین عنصری که انسان را از غیرانسان جدا می کند، عنصر 
»باید بشود« است که ناب ترین مختص آدمی است. اگر عمر همه 
جهان هستی میلیاردها میلیارد برابر عمر واقعی اش باشد، هیچ  
روزی فرانخواهد رسید که یک جزء از این جهان )غیرانسان( یا 
کل مجموع هستی، آگاهانه و از روی احساس آزادی، جریانی به 
عنوان »باید بشوم« داشته باشد. تنها انسان است که می گوید: 
من بایستی عادل شوم؛ من بایستی به آن قدرت دست یابم؛ من 
بایستی آن زیبا را در اختیار داشته باشم و به طور کلی من بایستی 

آن عنصر خیر و کمال را به دست بیاورم.
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حرف ما با قاتل حاج قاسم: فقط قصاص!
واکنش فعاالن سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی به پیشنهاد دوباره ترامپ برای مذاکره با ایران

 ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، که حاال در باتالق اعتراضات داخلی دست  و پا می زند پس از تبادل 
زندانیان بین ایران و امریکا در توئیتی بار دیگر به ایران پیشنهاد مذاکره داد. او از مسئوالن ایرانی 
خواسته است: »برای یک توافق بزرگ منتظر انتخابات نباشید؛ من برنده انتخابات خواهم بود. االن 
توافق بهتری نصیب شما می شود.« این درخواست با پیشنهاد محکم کاربران ایرانی شبکه های 

اجتماعی مواجه شد. کاربران امریکا را قاتل شهید سلیمانی خواندند و تأکید کردند با یک قاتل 
هرگز صحبتی جز قصاص نخواهند داشت. همچنین هر چند پاسخ ظریف به توئیت ترامپ پاسخی 
شفاف نبود و خیلی ها از آن تمایل ظریف به مذاکره را برداشت کردند اما بخشی از فعاالن سیاسی 
و رسانه ای به توئیت ترامپ پاسخ محکمی دادند. در ادامه بخشی از این واکنش ها را بخوانید.

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.

   تحلیل و نظر

   سبوي دوست

رونق اپ های موعظه مسیحی

 بیمارستان های نیویورک 
در حال کشتار کرونایی ها هستند

    تصویر منتخب

  پوستر جالب سایت رهبر انقالب درپی واکنش ایشان به ماجرای کشته شدن یک سیاه پوست 
به دست پلیس امریکا


