
اتفاقي كه در تاريخ تشيع نمونه ندارد
دكتر عبداهلل گنجي در تویيتر خود نوشت: ۱۱مرداد سال ۱۲۸۸ شمسي در 
تهران اتفاقي افتاد كه در تاریخ تش��يع نمونه اي نداشت. حكم اعدام آیت اهلل 
فضل اهلل نوري، به تعبير سفير وقت انگليس عالم تراز اول تهران، در بزرگ ترین 
شهر تشيع جهان از سوي به ظاهر روحانيت صادر و به دست ارمني ها اجرا شد. 
مسلمانان و پسرش هم كف زدند. جرم؟ چرا اصرار بر مشروطه مشروعه داري!

خدايا دورى از حرم ها بس است
محمد مهدي عبداللهي تویيت كرد: دعایى كه در تابلوى نصب شده در 
حين سخنرانى امام خامنه اى در عيدقربان به چشم مى خورد، فرازى از 
دعاى ۲٣ صحيفه است: »اللهم وامنن علينا بالحج و العمره و زیاره قبر 
رسولك: خداوندا بر من منت گذار كه موفق به حج و عمره و زیارت قبر 

رسولت و آل او گردم. « خدایا دیگه دورى از حرم ها بس است. 

واقعيت كشور ما اين است
دانيال معمار با هشتگ »تحریف« كه اشاره اي به سخنان رهبر معظم انقالب 
در عيد فطر است، تویيت كرد: »غربي ها مي گویند تحریم ، جلوي پيشرفت 
علمي ایران را گرفته است، اما رتبه اول توليد مقاله علمي در كشورهاي 
اسالمي، مقام نخست ژنتيك  در آسياي غربي، رتبه چهارم جهان در نانو، 
رتبه دوم سلول  بنيادین در منطقه و ۱۱برابر بودن نرخ رشد علمي ایران 

نسبت به ميانگين جهاني، حقيقت امروز كشورمان است. «

اينديپندنت عليه جانسون
روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست دیجيتال خود نمودار مرگ و مير 
كرونایى ها در بریتانيا را منتشر كرده و نوشته است: »نخست وزیر! این 
است پيشرفت بزرگ؟« بوریس جانسون پيش از این گفته بود كه دولت 

بریتانيا در مهار كرونا به »پيشرفت بزرگ« دست یافته است. 

   محمد اكبرزاده:
آن بخش از سخنان رهبر انقالب كه مخاطب 
اصلي اش فعاالن رس��انه اي  هس��تند »اگر 
جریان تحریف شكست بخورد، قطعاً جریان 
تحریم شكس��ت مي خورد. « هدف جریان 
تحریف چيست؟ نا اميد كردن مردم! اميد 
را كه از جوان  بگيرند، تحركش را از دس��ت 
مي دهد. اقدامات اساس��ي و اميدآفرین در 

دوران تحریم را باید برجسته كرد!
   سيد نظام الدين موسوي:

 جریان تحریف یعني آنجا كه گفتند خزانه 
خالي اس��ت. جریان تحری��ف یعني آنجا 
كه گفتن��د امضاي كري، تضمين اس��ت. 
جریان تحریف یعني برجام مش��كل آب 
خ��وردن را حل مي كند. جری��ان تحریف 
یعن��ي هواپيمایي كه بوي نوی��ي مي داد. 
جری��ان تحریف یعني دالر ه��زار توماني. 
جریان تحریف یعني جش��ن آن شب در 

ميدان ولي عصر)عج(... 

   علي مختارزاده:
بزرگ ترین تحریف در تاریخ انقالب، تحریف و 
بزك كردن امریكاست، مادامي كه كساني در 
رأس امور اجرایي كشور، امریكا را َقَدر قدرت 
و كدخداي جه��ان بدانند و سياس��ت هاي 
خارجي خود را بر این مبنا پایه ریزي كنند، 
فشار تحریم ها بيشتر و دشمن جري تر خواهد 

شد. برجام نمونه عيني این مسئله است. 
   محسن مهديان:

فرمودند: »اگر تحریف شكست بخورد، تحریم 
حتماً شكس��ت مي خورد. « یعني مهم تر از 
جنگ اقتص��ادي، جنگ ذهني اس��ت. در 
جنگ روایت ها، هر روایت از جبهه حق یك 
تير به قلب دشمن است. برخالف گذشته، 
همه مردم درگير جنگ رسانه اي  هستند. از 
دانشجو و كارمند و كاسب تا زن خانه دار و تا 

رسانه هاي رسمي. آرایش جنگي بگيریم. 
   محمد شجاعي:

»تحری��م« را در الي حول��ه »تحری��ف« 

پيچاندند تا حقایق را واژگون نش��ان داده، 
روحي��ه مقاومتي م��ردم را تضعيف نموده 
و براي حل مش��كل به دنب��ال آدرس غلط 
سوق دهند! »اگر تحریف  را بشكنيم، تحریم 
خواهد شكست!« اهالي نبرد نرم؛ باید زیركانه 

خط شكن تحریف ها باشند!
   علي قلهكي:

رهبرانقالب: »عده اي مي گویند انرژي هسته  اي 
به چه درد مي خوره؟ روزي كه نياز پيدا كردیم 
بریم در خونه كي؟ در برجام خسارت زیادي 

به ما وارد شد. « 
پي نوشت: همانطور كه با تحریف! به بانيان برجام 
سكه و مدال داده شد، با روشنگري مي توان آنها 
را پاسخگوي خسارتي كه به كشور زدند، كرد! 

   امير حسين ثابتي:
یكي از اهداف مهم #جریان_تحریف القاي 
دوگانه »امریكاي بد_امریكاي خوب« است؛ 
بدین معنا كه ترامپ یك استثناست و اگر سه 
ماه دیگر دموكرات ها در انتخابات ریاس��ت 

جمهوري امریكا پيروز ش��وند، مش��كالت 
اقتصادي مردم ایران كم مي شود! این یعني 
تحریف تاریخ ۷۰ساله دشمني دموكرات ها 

و جمهوریخواه ها با ایران!
   محسن پورپير:

نمرودیان و فرعونيان زم��ان گمان كرده اند 
كه باتحریم و ایجاد بن بست و آتش افروزي 
عليه ایران مي توانند حامي مظلومان را ازپاي 
درآورند. خداي جمهوري اس��المي همان 
خداي ابراهيم و موس��ي اس��ت كه آتش را 
ب��راي یك��ي گلس��تان و بن بس��ت را براي 
دیگري شكافت، س��قوط به زودي در انتظار 

تحریف گران و تحریم گران است. 
    وحيد چريكي:

اینكه حضرت آقا فرمودند اگر جریان #تحریف 
شكست بخورد جریان جریان # تحریم هم 
شكس��ت خواهد خورد، نش��ون مي��ده كه 
متأسفانه در جنگ رسانه اي و روایتگري ها هم 

عقب هستيم و هم ضعيف عمل كردیم!
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 بزرگ ترین تحریف در تاریخ انقالب
بزک کردن امریکاست

تحليل كاربران شبكه هاي اجتماعي از فرمايشات مقام معظم رهبري در عيد قربان

رهبر معظم انقالب در ديدار تلويزيوني خود با مردم در عيد فطر اهداف امريكا از تحريم ايران را 
»ايستادن مردم مقابل نظام، جلوگيري از پيشرفت كشور، ورشكستي و فروپاشي اقتصاد كشور 
و قطع رابطه ايران با محور مقاومت« دانستند و خطاب به مردم بيان داشتند: » من به شما بگويم 
اگر جريان تحريف شكست بخورد، جريان تحريم قطعاً شكست خواهد خورد، زيرا كه عرصه، 
عرصه  جنگ اراده هاست. وقتي جريان تحريف شكس�ت خورد و اراده ملت ايران همچنان 

قوي و مستحكم باقي ماند، قطعاً بر اراده دشمن فائق مي آيد و پيروز خواهد شد. « اين بخش از 
فرمايشات رهبر انقالب با واكنش فراوان شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران ضمن استقبال 
از فرمايش رهبر انقالب جنگ رسانه اي را مهم ترين جنگ در حال حاضر كشور خواندند و ابراز 
داشتند كه اين جنگ قطعاً بس�تر جنگ اقتصادي و بلكه جهت دهنده به آن است. در ادامه 
بخشي از واكنش كاربران به فرمايش رهبر انقالب و تحليل آنها از اين فرمايش را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

حقيقت اخالص چيست؟
عالمه محمد تقي جعفري)ره(:

پيامبر اكرم)ص( به حقيقت اخالص اشاره كرده كه عبارت است از 
اینكه بگویي: پروردگار من اهلل است، سپس چنانكه مأمور شده اي 
در این قول و اعتقاد استقامت بورزي، عمل براي خدا كني و دوست 
نداشته باشي كه تو را بر عملي كه انجام داده اي ستایشت كنند؛ یعني 
هوي و نفس خود را پرستش نكني و هيچ كسي جز پروردگارت را 
نپرستي و همانگونه كه مأمور شده اي در عبادتت استقامت بورزي. 
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به استناد تفسير عالمه 
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   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر بونس ش��كرخواه، اس��تاد ارتباطات و 
روزنامه نگار پيشكس��وت، در كانال تلگرامي 
»عرصه هاي ارتباطي« نوش��ت: مي توان به 
شرایط  روزنامه نگاري و رس��انه هاي جدید 
از دو دیدگاه نگریس��ت؛ اول، دیدگاهي كه 
مبتني بر تقابل است؛ یعني مي گوید با آمدن 
پدیده اي جدید، پدیده كهنه حذف مي شود و 
بنابراین دیگر جایي براي روزنامه ها نخواهد 
ماند. دیدگاه دوم س��ازگارانه اس��ت و براین 
باور است كه ابزارهاي جدید مكمل ابزارهاي 
قدیم و در امتداد آنها خواهند بود. اگر این دو 
دیدگاه را از منظر كاربران مورد بررسي قرار 
دهيم، داستان متفاوت مي شود؛ به این معني 
كه ما به عنوان مثال وس��ایل مختلفي براي 
نوشتن از مداد و خودكار گرفته تا ماژیك و... 
در اختيار داریم، اما هنوز مداد سرجایش است 
و حذف نشده، شاید خيلي زمان ببرد كه مداد 

حذف شود، ولي فقط به شرط آنكه كاربران 
نخواهند از آن استفاده كنند. اگر بخواهيم از 
دیدگاه سازگارانه به این موضوع نگاه كنيم این 
سؤال براي كاربران مطرح مي شود كه من از 
روزنامه چه چيزي را باید بگيرم كه از اینترنت 
نمي گيرم یا اینكه روزنامه چطور مي خواهد با 
ورژن هاي آنالین خود مقابله كند. پس در واقع 
مسئله این نيست كه صرفاً بگویيم تكنيك ها و 
ابزارهاي جدید باعث حذف تكنيك هاي قدیم 
مي ش��وند؛ در عرصه ارتباطات این كاربران 
هستند كه هميشه براي استفاده و ماندگاري 
یك پدیده تصميم مي گيرند. روزنامه نگاري 
هنوز از فاكتورهایي بهره مند است كه فضاي 
وب آنها را ندارد. فضاي مج��ازي از خودش 
چيزي توليد نمي كند و فقط بازتابنده فضاي 
بيرون اس��ت. هر چه در فض��اي وب موجود 

است، به فضاي واقعي تعلق دارد. 

روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي؛ دو ديدگاه

من با پمپئو تفاوت هاي اساسي داشتيم؛ من بر عكس پمپئو نمي توانستم ترامپ را 
در هر تصميمي كه مي خواهد كمك كنم، چون به نظرم خيلي از این تصميمات به 
طرز وحشتناكي اشتباه بود. من هميشه اصرار داشتم بر آنچه نظر شخصي مان است، 
پافش��اري كنيم. بحراني را از س��ر گذرانده بودیم كه كلي پيش بيني كرده و ترامپ 
همانقدر بي عقالنه رفتار كرده بود كه مي ترسيدیم او در بحران ها عمل كند. در صحبت 
با پمپئو براي اولين بار موضوع استعفا مطرح شد و ما توافق كردیم در صورتي كه به 
این نتيجه رسيدیم، پيش از آن كه با یكدیگر صحبت كنيم، استعفا ندهيم. البته من 
این گفت وگو را به عنوان یك گفت وگوي مفصل و با جزئيات درباره ابعاد استعفا تلقي 
نمي كنم، اما خب به وضوح نشان داده شد كه این موضوع هر چند به صورت معلق و 
موقتي مطرح است. ترامپ یك تماس تلفني با محمد بن سلمان داشت و پيش از این 
تماس، نظر من را درباره جمالتي كه مي خواست تویيت كند، پرسيد. من مخالفتي 
نكردم، حقيقتاً با خودم فكر كردم كه چرا ترام��پ نباید این تویيت ها را بزند؟ وقتي 
همه چيز دست به دست همه داده اس��ت تا اتفاقات بد روز گذشته رقم بخورد، حاال 
چند تویيت خيلي هم به جایى برنمي خورد! تویيت ها اینها بودند: »پرزیدنت اوباما 
یك توافق ذليالنه و وحشتناك با ایراني ها بست و به آنها ۱5۰ ميليارد دالر به عالوه 
۱/۸ ميليون دالر پول نقد داد. ایران در دردسري بزرگي افتاده بود و او با این كار آنها 
را نجات و فرصتي دوباره براي دستيابي به سالح هاي هسته اي بهشان داد كه خيلي 
زود محقق خواهد شد، اما ایراني ها به جاي تشكر فریاد مي زنند مرگ بر امریكا! من 
این توافق را كه حتي كنگره هم آن را تصویب نكرده بود، لغو و به جاي آن تحریم هاي 
شدیدي را اعمال كردم. آنها امروز كشوري بسيار ضعيف تر نسبت به ابتداي ریاست 
جمهوري من كه مشكالت اساس��ي را در خاورميانه درست مي كردند، هستند. آنها 
حاال وامانده اند! ایراني ها روز دوشنبه به یك هواپيماي بدون سرنشين امریكایي كه در 
مرزهاي هوایي بين  المللي پرواز مي كرد، شليك كردند. ما براي تالفي این كار آماده 
بودیم كه شب گذشته سه پایگاه آنها را در سه نقطه مختلف بزنيم، اما وقتي یكي از 
ژنرال ها گفت كه در این حمله ممكن است ۱5۰نفر كشته شوند، ۱۰ دقيقه مانده به 
عمليات آن را متوقف كردم؛ چراكه این تعداد كشته با یك هواپيماي بدون سرنشين 
برابر نيس��ت. من عجله اي براي تالفي ندارم. ارتش ما در حال بازطراحي یك پرنده 
جدید است كه خيلي زود به بهترین جهان تبدیل خواهد شد. شب گذشته تصميم 
گرفتيم تحریم ها را شدید تر و بيشتر كنيم. ایران هرگز در مقابله با امریكا و همچنين 
در مقابله با سایر كشورهاي جهان، به سالح هسته اي دست پيدا نخواهد كرد. « من با 
خودم فكر كردم اگر ترامپ تصميم  دارد چيزي به این اندازه احمقانه را بيرون بدهد، 
من چه كسى هستم كه بخواهم مانع آن ش��وم؟ من باور داشتم ترامپ صاحب این 
تویيت ها تلقي خواهد شد، بنابراین اميدوار بودم شاید مردم بفهمند كه این واكنش 
چقدر احمقانه است. گفتن این حرف ها در سطح عمومي، ضربه زدن به خود بود، اما 

هيچ چيز مانع این نمي شد كه ترامپ خود واقعيش را نشان دهد. 
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 هيچ چيز مانع نمي شد که ترامپ 
خود واقعي اش را نشان دهد

به گزارش كانال تلگرام��ي »پایش امریكا« 
مایكل س��ينگ، دبير ارش��د پيش��ين امور 
خاورميانه در ش��وراي امني��ت ملي امریكا، 
طي یادداش��تي در نيویورك تایمز نوشت: 
یك ش��راكت فزاینده ميان دش��من اصلي 
خاورميان��ه اي امریكا با ابرقدرت آس��يایي 
توجه دقيقي را در واشنگتن برانگيخته است. 
افش��اي خبر توافق تجاري نظامي ۲5ساله 
ميان ایران و چين همانند طوفاني ژئوپلتيكي 
واش��نگتن را در نوردید؛ یك رقيب نوظهور 
امریكا در آسيا و یكي از دشمنان دیرینه اش 
در خاورميانه، توانشان را روي هم مي گذارند 
تا جایگاه برتر ایاالت متحده را در خاورميانه 
تهدید كنند، اما واكنش ه��ا به این توافق در 
ایران و چين بس��يار هيجاني بود. منتقدان 
حسن روحاني، رئيس جمهور ایران این توافق 
را معاهده  تركمانچاي نوین ناميدند و در پكن 
نيز یك سخنگوي دولت در پاسخ به این ادعا 
كه توافق با ایران به جاي انتقاد از واشنگتن 
نوعي گریز از آن است، بدون ارائه اطالعاتي 
درباره این توافق گف��ت: »ایران فقط یكي از 
چندین كشوري است كه چين با آنها روابط 

دوستانه  عادي ایجاد مي كند.«
تردیدهاي تهران و پكن بيانگر یكي شدن 
دوس��تانه  دو دش��من امریكا نيست، بلكه 
نشان دهنده  این است كه هر یك از این دو 
كشور براي پيگيري روابط نزدیك با دیگري 
با دو راهي روبه رو است- دو راهي هایي كه 
امریكا مي تواند از آنها به سود خود بهره ببرد. 
در سال هاي اخير همزمان با گرفتار شدن 
امریكا در تنش هاي بي حاصل در خاورميانه، 
چين فعاليت هاي اقتصادي، دیپلماتيك و 
حتي نظامي اش را در منطقه گسترش داده 
است. اهداف پكن آشكار اما گوناگون است: 
چين به دنبال تأمين منافعش از جمله نياز 
شدید براي واردات انرژي و مقاصدي براي 

مازاد سرمایه و نيروي كارش است. 
در واقع این كش��ور ت��الش مي كند طرح 

كمربند - جاده را پيش بب��رد، طرحي كه 
هدف از آن دگرگون كردن نقشه اقتصادي 
منطقه طبق اولویت ه��اي چين و مقابله با 
تالش هاي امریكا ب��راي محدود كردن این 
طرح اس��ت. كوتاه اینكه، چين مي  خواهد 
خود را در ن��گاه جهان- و م��ردم خودش- 
به عنوان قدرتي بزرگ ترسيم كند كه توانایي 

ستيز با امریكا را دارد. 
با این ح��ال، رهب��ران چين آگاه��ي دارند 
كه قدرت هاي بزرگ اندكي توانس��ته اند از 
ماجراجویي هاي خاورميانه جان س��الم به 
در ببرند و به وی��ژه آنها با گروه��ي از موانع 
سهمگين روبه رو هستند. شكاف هاي سياسي 
عميق منطقه، بي طرف مان��دن خارجي ها 
در بسياري از مناقش��ات منطقه را ناممكن 
مي كند. این ویژگي خطري براي چين است 
كه هدف دوس��ت ماندن با تمام كش��ورها- 
ایران، اسرائيل، كش��ورهاي عربي- را دنبال 
مي كند تا با كمترین تعهدات به بيش��ترین 
مزایا دس��ت یابد. برخالف این گرایش براي 
حفظ توازن، افشاي خبر توافق ایران با چين 
همزمان بود با نشست دوس��االنه  همكاري  
چين و كشورهاي عربي در اوایل ماه جاري 

ميالدي كه خبر از عميق تر ش��دن دوستي 
چيني ها با رقباي عرب ایران را مي داد. 

نقشي كه امریكا در خاورميانه ایفا مي كرد به 
اندازه اي سهمگين و بازدارنده است كه پكن 
بدون نياز به فراهم كردن تمهيدات امنيتي 
براي سرمایه و شهروندانش در منطقه از این 
ویژگي سود مي برد. چين به رغم برخورداري 
از »گرگ هاي مبارز«ش همچنان به گزینش 

ستيزهایش با واشنگتن ادامه مي دهد. 
گزینه پكن تاكنون این بوده كه در خاورميانه 
با واشنگتن  ستيزي نداشته باشد، مثالً براي 
محافظت ای��ران در برابر تحریم هاي ثانویه  
امریكا به جز برخي انتقادات و سرزنش هاي 
دیپلماتيك كار دیگري انجام نداده اس��ت. 
از ای��ن رو، چين ت��الش براي رس��يدن به 
دس��تاوردهاي راهب��ردي در خاورميانه را 
بدون هياه��و و محتاطانه انج��ام مي دهد؛ 
افزایش نقش خود و به چالش كشيدن نقش 
واشنگتن بدون هيچ نمایش و سروصدایي. 
ایران نيز دو راهي هاي خودش را دارد. تهران 
تحت كارزار فش��ار حداكثري امریكا به هر 
آنچه دوس��تانش بيابند، نياز دارد. چين به 
جز برخورداري از ث��روت و قدرت، همانند 

ایران خواهان به چالش كشيدن نقش ایاالت 
متحده در نظم بين المللي اس��ت، بنابراین 
مي تواند همتاي كاملي براي تهران باشد، اما 
تاریخ ایران، این كشور را نسبت به قدرت هاي 
خارجي بدگمان كرده اس��ت و كمك هاي 
چي��ن در س��ال هاي اخير- خری��د حجم 
اندكي از نفت ایران با تخفيف هاي سنگين و 
زمينگير كردن توليدكنندگان داخلي ایران با 
واردات كم هزینه- هيچ احساس عالقه اي در 
ميان مردم ایران ایجاد نكرده است. ایراني ها 
نمي خواهند شریك زیر دست هيچ كشوري 
باش��ند و مي خواهند خودكفا و هم س��طح 

كشورهایي مانند روسيه و چين باشند. 
هر آنچه ب��ه چالش هاي گس��ترش روابط 
چين و ایران بيفزاید، مي تواند فرصتي براي 
امریكاي نگران از مشاركت بين این دو باشد. 
امریكا در هر گام باید هدف تشدید دودلي و 
دوراهي هاي هر یك از این دو كشور را دنبال 
كند. مث��اًل امریكا مي توان��د تأكيد كند كه 
وابس��تگي ایران به چين- عالوه بر پرهزینه 
بودن- گزینه اي سياس��ي است و اگر تهران 
بخواهد درباره بلندپروازي هاي هس��ته اي و 
سياست هاي منطقه اي اش سازش كند، در 
به روي سایر كشورهاي جامعه بين الملل نيز 
باز است. واشنگتن همچنين باید از شركاي 
منطقه اي هم كمك بگيرد، كشورهایي كه 
چه بسا بخواهند از مزایاي روابط خوب با پكن 
بهره مند شوند و رویارویي با چين در صورت 
فروش تسليحات به ایران یا سرمایه گذاري در 

این كشور را به واشنگتن واگذار كنند. 
اشتباه نكنيد! با وجود تردیدها و دوراهي ها، روابط 
چين و ایران براي هر دو كشور مهم است؛ چراكه 
آنها را به اهدافشان مي رساند: توان افكني چين 
به سمت غرب و رهایي ایران از فشار تحریم هاي 
امریكا. اما گرچه گسترش همكاري هاي ایران و 
چين گریزناپذیر است، ایاالت متحده باید كاري 
كند كه این گسترش همكاري نه براي تهران و نه 

براي پكن آسان نباشد. 

يادداشت دبير ارشد پيشين امور خاورميانه در شوراي امنيت ملي امريكا در نيويورك تايمز

امريكا بايد از ترديد مردم براي برهم   زدن توافق ايران و چين استفاده كند!

   گزارش


