
علي اكب��ر اجرلو در كان��ال تلگرامي مرصاد 
نوشت: امارات متحده رژيم صهيونيستي را 
به رسميت شناخت. در توافق  امارات و دولت 
رژيم صهيونيستي كه با واسطه گري ترامپ 
انجام پذيرفت، نتانياهو به اصطالح آش ريخته 
را نذر امامزاده كرده و الحاق كرانه غربي رود 
اردن را كه بر اثر هشدارهاي حلقه  هاي محور 
مقاومت، پادشاهي اردن و كشورهاي اروپايي 

متوقف ساخته بود به اماراتي ها فروخت. 
كرانه باختري رود اردن در جنگ ۱۹۶۷ به 
كنترل رژيم صهيونيس��تي درآمده بود و از 
جنبه حقوقي كامالً اشغالي دانسته مي شود 
و حتي طبق قطعنامه هاي ش��وراي امنيت 
همچون ۲۴۲ و ۴۷۸ )كه دولت هاي وقت 
امريكا نيز آن را وتو نكردند( صهيونيست ها 
موظفند به اشغال آن پايان دهند. حاال بر اثر 
بي كفايتي و ضعف اعراب، نتانياهو لطف كرده 
و در قبال بهاي گراِن به رس��ميت شناخته 
شدن موجوديتش توس��ط ابوظبي، الحاق 
منطقه اي را كه اعراب بدان »الضفه الغربيه« 
مي گويند، براي مدتي به عقب مي اندازد )و 

نه حتي از آن صرف نظر مي كند.( 
خنجري ك��ه ام��روز اماراتي ها از پش��ت به 
فلسطين زدند، اثري در عزم گروه هاي مقاومت 
فلسطيني و حاميان آنان ايجاد نمي كند اما 
تأثيرات منفي عميقي روي پادشاهي كوچك 
و كم جمعيت امارات كه به تعبير رهبر معظم 
انقالب عمرش از چنارهاي خيابان وليعصر 

تهران هم كمتر است، مي گذارد. 
اول اينك��ه با توج��ه به حساس��يت جدي 

انصاراهلل يمن نسبت به مسئله فلسطين و 
اينكه اين جنبش مقاومت بارها از حمالت 
جدي به امارات خودداري كرده است، بعيد 
نيست تأسيسات اماراتي نيز مانند عربستان 
هدف موشك ها و پهپادهاي يمني در آينده 

قرار گيرند. 
دوم، ُدبي بر اثر سال ها زحمت و مشقت محمد 
بن راشد حاكم اين اميرنشين، هاب تجاري 
خليج فارس و مقصد گردشگري مهمي در 
غرب آسيا شده اس��ت. كوچك ترين واقعه 
امنيتي در اين اميرنشين كل موقعيت تجاري 
آن را با خطر مواجه خواهد كرد و به رسميت 
شناختن رژيم صهيونيستي مي تواند اعالم 

رمز ناامني در اين بندر تجاري باشد. 
سوم، از امروز امارات متحده نمي تواند مدعي 

ُحسن همجواري با ايران گردد و جمهوري 
اسالمي نيز مالحظات ديگري نسبت به اين 
كشور خواهد داشت و با بدبيني بدان خواهد 
نگريس��ت. همچنين مدت هاس��ت ايران 
ديگر نياز تجاري اش را به دبي كم كرده و به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي آن را 

تشديد خواهد كرد. 
چهارم، ام��روز روز مهم و نقط��ه عطفي در 
تحوالت اعراب و اسرائيل نبود؛ مگر پذيرفتن 
رژيم صهيونيستي توس��ط مصر كه ادعاي 
رهبري جه��ان ع��رب را داش��ت و دارد از 
مش��كالت امنيتي اس��رائيل كاست؟رژيم 
صهيونيستي قدرتمنِد بعد از توافق با سادات 
كجا و امروز كجا كه توسط صدها هزار موشك 
و راكت محاصره ش��ده و حتي قدرت مقابله 

با بادكنك هاي آتش زاي س��اكنان نوار غزه 
را هم ندارد. مگر تواف��ق وادي عربه با اردن، 
كمكي ب��ه رژي��م صهيونيس��تي در جهت 
مشروعيتش كرد؟ مگر توافقات اسلو، غزه، 
اريحا و... با فلسطينيان معضالت متعدد دولت 
صهيونيست ها را حل كرده كه توافق  با امارات 
بخواهد حالل آنان باشد؟ كيسينجر جمله 
معروفي در اين خصوص دارد؛ او مي گويد هيچ 
صلحي بين رژيم صهيونيستي و اعراب بدون 
حضور س��وريه به طور واقعي ايجاد نخواهد 
شد. دوباره بشار اسد مواضع محكم و صريح 
دهها ساله دولت س��وريه در خصوص رژيم 

صهيونيستي را تكرار كرد. 
پنجم، ترامپ نيازمند دستاورد است. دست او در 
سياست خارجي براي انتخابات آبان ماه خالي 
است. موفقيت هاي نمايشي اينچنيني بيش 
از آن كه مربوط به تحوالت اعراب و فلسطين 
باش��د، حاكي از عجز رئيس جمهور امريكا در 

تبليغات انتخاباتي اش ارزيابي مي شود. 
در نتيجه باي��د گفت رخداد ام��روز تحولي 
راهبردي در غرب آسيا نيست اما يك اشتباه 
استراتژيك از سوي ابوظبي بود چون واقعيت 
ماهوي حكام خليج فارس را به دنياي عرب 
نش��ان داد و در نتيجه گروه ه��اي مقاومت 
فلس��طيني )حتي فتح( را بيش از پيش به 
ايران، سوريه و حزب اهلل لبنان نزديك خواهد 
كرد  و موقعيت محور مقاوم��ت را تقويت و 
اعراب آزادي خواه را كه خواهان مقابله با رژيم 
صهيونيستي هستند، بيشتر از قبل به سمت 

جمهوري اسالمي سوق خواهد داد. 

درك نادرست از نيازها
دكتر يونس شكرخواه، پيشكس��وت روزنامه نگاري و استاد  ارتباطات، 
بخش هايي از كتاب »تسلي بخش��ي هاي فلسفه« اثر »آلن دوباتن« را 
در كانال تلگرامي خود به اش��تراك گذاشت. در اين بخش مي خوانيم: 
اگر چيزهاي گرانقيمت نمي توانند چندان ما را شاد كنند، پس چرا به 
اين شدت مجذوب آنها هستيم؟ زيرا اش��ياي گرانقيمت ممكن است 
راه هاي معقولي براي برآوردن نيازهايي به نظر برسند كه ما آنها را درك 
نمي كنيم. اشيا در بُعد مادي اداي چيزي را در مي آورند كه مي خواهيم 
در بُعد روانشناختي به دست آوريم. بايد در افكار خود تجديد نظر كنيم، 
ولي فريفته قفسه هاي جديدي مي شويم. سردرگمي و آشفتگي ما تنها 
تقصير خودمان نيست. درك نادرست ما از نيازهايمان را به قول اپيكور، 
باورهاي باطل اطرافيانمان بدتر مي كند؛ باورهايي كه سلس��له مراتب 
طبيعي نيازهاي ما را منعكس نمي كنن��د و بر تجمل و ثروت و تنها به 
ندرت بر دوس��تي، آزادي و تفكر تأكيد مي كنند. رواج يافتن باورهاي 
باطل، برحسب تصادف نيست. اين به سود شركت هاي تجاري است كه 
سلسله مراتب نيازهاي ما را تحريف تا ديدگاهي مادي نسبت به خوبي 
را ترويج كنند و خوبي غيرقابل فروش را كم اهميت جلوه دهند و ما از 
طريق همنشيني موذيانه چيزهاي زائد با ديگر نيازهاي فراموش شده 

خود، فريفته و گمراه مي شويم. 

 كرونا اقتصاد كشورها را 
چقدر به عقب برگرداند؟

كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان ساده« نوشت: بيشترين سقوط مربوط به ايتالياست 
و كرونا باعث شده است اقتصاد اين كشور به سال ۱۹۹3 بازگردد. اقتصاد اسپانيا به 

سال ۲00۲ و سوييس به ۲0۱۲ و امريكا به ۲0۱۴ بازگشته است.

بهاره جان!
گاف ادمين كانال تلگرامي بي بي س��ي فارسي به س��وژه طنز كاربران 
شبكه هاي اجتماعي تبديل ش��د! ادمين اين كانال به اشتباه در كانال 
اصلي بي بي سي فارسي نوشته بود: بهاره جان خبر روسيه رو لطفاً با اين 
تيتر كار كن؛ روسيه: »ترديدها درباره واكسن كروناي ما بي اساس است!« 

در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد.
سيدپويانحسينپور: بهاره مداد نفيسه )كوهنورد( رو پس بده!

علياميري:بهاره جان! لطفاً يك صفر بذار جلوي فوتي هاي كرونا در ايران.
عليعلوي: بهاره جان! يك »ها« بذار جلوي صد در تيتر »اعتصاب ها 

در صد شهر ايران«
مهاجر:  بهاره جان! بنويس چند پاسدار در سوريه كشته شدند، ولي خبر 

اسرائيل بزن چند سرباز اسرائيلي شهيد شدند. 
كاربريبانام»ديبي«: بهاره جان خبر روسيه رو با اين تيتر كار كن: 

»موشك هاي ايران و واكسن روسي؛ دوعامل بي ثباتي منطقه.«
كيانمهزاد: بهاره جان! لطفاً به نقل از يك منبع آگاه بزن كشته هاي 

اعتراضات در ايران ۱500تا!
كاربريبان�ام»ايگو«: بهاره جان، خبر زيب��اكالم در مورد مذاكره با 
امريكا رو لطفاً با اين تيتر كار كن؛ زيباكالم: آدم حسابي تر و باسواد تر از 

زيباكالم تو اين مملكت نداريم!
رهي: بهاره جان س��الروز جدايي بحرين از ايرانو با اي��ن تيتر كار كن: 

»ازدواج پر بركت دختر ايراني با شاهزاده عرب.«
حسينصارمي: بهاره جان هشتگ بحرين ترند شده، فعاًل دو سه روز 

هشتگ فروش ايران ممنوع نزن!
اميرپور:بهاره جان لطفاً آشغاالرو بذار دم در!

   مرتضيجليلي:
در خليج ف��ارس عالوه ب��ر جدايي اس��تان 
چهاردهم ايران يعني »بحرين« كه با فش��ار 
انگليسي ها توسط رژيم خائن پهلوي از ايران 
جدا شد دو جزيره مهم ايراني هم يعني »جزيره 
آريايي« و »جزيره زركوه« در سال ۱350 در 
سايه سرسپردگي رژيم خائن پهلوي و فشار 

انگليس خبيث تحت اشغال امارات درآمد. 
  محمدرسول:

اگه بحرين و جزيره آريايي و زركوه از ايران جدا 
نمي شد، اين ناحيه از خليج فارس، متعلق به 
ايران بود و رسماً حركت هر كشتي و نفتكشي 
به سمت عربستان، كويت و عراق، فقط با اجازه 
ايران و پرداخت حق ترانزيت به ايران ممكن بود! 
جدايي اين جزاير، فقط جدايي اين سه جزيره 

نيست، جدايي نصف خليج فارس از ايرانه!
  محمدنصوحي:

بحرين را به اعراب ش��وهر دادند؛ آرارات را 

به ترك ها هديه دادند؛ اروندرود را به عراق 
پيشكش كردند؛ دشت نااميد را به افغانستان 
دادند؛ از سرچشمه رود هيرمند گذشتند؛ 
سيستان را به ريگزار تبديل كردند؛ قرارداد 
ننگين س��عدآباد را امضا كردن��د؛ جدايي 
دهكده فيروزه را امضا كردند؛ كش��ور را در 
دو روز تقديم متفقين كردند؛ گاز با قيمت 
پايين به اسرائيل صادر مي كردند؛ وام هاي 
بالعوض به كشورها هديه مي كردند؛ حاال 
اين جماعت خائن ناراحت تماميت ارضي 
كشور شدند؛ نمي دانند براي خرمشهر هشت 
سال جنگيديم يك متر خاك نداديم؛ هيچ 
شانتاژ خبري ننگ جدايي بحرين را از تاريخ 

پهلوي پاك نخواهد كرد!
  محمدپازوكي:

از دوران قاجار تا پهلوي، از خيانت  قاجار تا 
خيانت پهلوي بيش از 3ميليون و ۶00 هزار 
كيلومتر مربع از خاك ايران جدا شده. يعني 

بيش از دو برابر مساحت ايران امروزمون. از 
شروع جمهوري اس��المي تا همين امروز 
حتي يك متر هم از ايران جدا نش��ده. كي 

بيشتر به فكر ايرانه، ما يا شما؟
  كاربريباناماسكيزوئيد:

بالغ ب��ر 3ميلي��ون و ۸00 هزارتن نفت از 
چاه هاي نفتي بحرين اس��تخراج مي شد 
)۱۹۶۹/۱3۴۷( و مناب��ع ديگ��ه اي مثل 
آلومينيوم در صدر منابع بحرين سودآوري 
بس��يار بااليي داش��ت كه به موازات اينها 
صنعت شيالت و صيد ماهي و صيد صدف 
و مرواريد هم قابل توج��ه بود اما با خيانت 

پهلوي پاره  تن از وطن جدا شد. 
  سيدسلمانعبدالزهرا:

اگر بحرين از ايران جدا نمي شد؟ با توجه 
به نقشه خليج فارس بگوييد اگر بحرين با 
خيانت ش��اه پهلوي از ايران جدا نمي شد، 
سه�م ما از خليج فارس چقدر بود و مرز ما 

با عربستان و قطر كجا بود؟
  زهرا:

يكي هش��ت س��ال جنگيد كه يك متر از 
سرزمينش ايران كم نشه و عزت ايران حفظ 
بش��ه! اما اون يكي نصف اروند رو فروخت 
به حزب بعث، جزي��ره بحرين رو يك روزه 
تقديم كرد، جزيره زركوه و آريايي رو هديه 
داد به امارات و... حاال بفرماييد كي هويتش 

رو باخته و كشور فروشه؟
  كاربريبانامآدم:

 فروش اي��ران ممنوعه. البته به اس��تثناي 
فروش استان بحرين كه شاه سخاوتمندمون 
داد و به استثناي فروش رشته كوه آرارات، 
اروندرود، دش��ت 3هزار كيلومتري نااميد 
و سرچشمه هيرمند كه همه رو باباي شاه 
سخاوتمندمون داد و به استثناي مستعمره 
ش��دن فرانس��ه و بقيه اروپاي ناي��س و به 

استثناي رعيت امريكا شدن!
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 ننگ جدايي بحرين 
از تاريخ پهلوي پاك نخواهد شد!

بازخوانيخيانتتلخپهلويهادرواگذارياستانچهاردهمايران

حسيندليريان،خبرنگاروازفعاالنشبكههاياجتماعي،درتوئيتيضمنيادآوريسالروزجدا
شدنبحرينازايراندر22مرداد1350ازديگركاربرانخواستباهشتگ# خيانت-پهلويبه
بازخوانياينخيانتپهلويهادرحقمردمايرانبپردازندتابيكفايتيپهلويهادرحفظتماميت
ارضيايرانبيشازپيشعيانگردد.اونوشتهبود:»فرداسالروزيكخيانتبزرگه،خيانتيكه

مردمايرانهرگزفراموششنخواهندكرد.در22مردادماهسال1350،بحرينپارهتنوطنمون
ازخاكايرانتوسطحكومتپهلويجداشد.بياييدباهشتگ# خيانت-پهلويازاينواقعهتلخ
بنويسيم.«كاربرانضمناستقبالازاينپيشنهادبهبازخوانياينحادثهتلخپرداختندوازميزان
خسارتواردشدهبهايراندرعوضاينسستيگفتند.درادامهبخشيازاينتوئيتهاراميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

چقدر اين دعاي مباهله شيرين است
آيتاهللجواديآملي:

اين دعاي نوراني مباهله، شبيه دعاي سحر است اما يك مقدار 
اضافه دارد. فضيلتي دعاي مباهله دارد كه دعاي س��حر ندارد. 
اين دعا يك ترجيع بند دلپذيري دارد كه در دعاي سحر نيست. 
ترجيع بند دعاي مباهله اين است كه هر فقره اي كه تمام شد، با 
خدا گفت وگو مي كند؛ )خدايا! تو گفتي بخوان؛ من هم خواندم. 
تو اجابت كن!( »اللَُّهَمّ إِنِّي أَْدُعوَك َكَما أََمْرتَِني َفاْسَتِجْب لِي َكَما 
َوَعْدتَِني« اين ترجيع بند، با رحمت خدا دست به يقه شدن است؛ 
چقدر اين دعاي مباهله شيرين است! شيريني اين دعا به مراتب 

باالتر از شيريني دعاي سحر است. 
منبع:كانال تلگرامي آيت اهلل العظمي جوادي آملي)مدظله العالي( 

به استناد درس خارج تفسير قرآن كريم. ۹۶/۷/5

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

 عباسگودرزیباانتشارتصويرفوقنوشت:كنكورياكرونامسئلهايناست؟!

دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي، 
به مناسبت روز جهاني چپ دست ها با انتشار 
تصوير فوق كه نقاش��ي معروِف »دس��تان 
طراح« از موريس اِِش��ر، نقاش چپ دس��ِت 
هلندي است، نوشت: نيم قرني است كه روز 
۱3 آگوست را به نام چپ دست ها نامگذاري 
كرده اند، به جب��ران هم��ه دوران هايي كه 
چپ دس��تي نفرين ش��يطان و نشانه ضعف 
تلقي مي شد. )نشانه اين امر، هنوز در فرهنگ 
لغت ها مانده. در زبان التين sinister هم به 
معناي چپ است و هم شوم و بدشگون. در 
فرانسوي gauche هم چپ معني مي دهد 
هم ناشي. لغت آلماني linkisch به معني 
چپ دست و آدم ناجور است. در عربي »يسار« 
هم چپ معني مي دهد و هم شوم و نامبارك 
و...( امروزه مي دانيم كه درص��د افراد نابغه 

در ميان چپ دست ها بيشتر است. از جمله 
بين نويسندگان بزرگ هم چپ دست هاي 
زيادي داريم. معروف اس��ت كه افالطون و 
ارسطو چپ دس��ت بودند. در مورد نوشتن 
شكسپير با دست چپ يا راست، بين محققان 
بحث است. از بين داستان نويسان جديدتر، 
هانس كريستين آندرسن )نويسنده معروف 
ك��ودكان(، لويي��س كارول )خالق »آليس 
در س��رزمين عجاي��ب«(، اچ. ج��ي. ولز )از 
پيشگامان ادبيات علمي- تخيلي( و فرانتس 
كافكا )نويسنده »مس��خ«( را مي دانيم كه 
چپ دس��ت بودند. مارك تواين ه��م اول با 
راست مي نوشت ولي در دهه ۱۸۹0 )و بعد 
از نوشتن »ماجراهاي تام ساير و »هاكلبري 
فين«( مفاصل دست راس��تش دچار نوعي 

بيماري شد و از آن به بعد با چپ نوشت. 

كان��ال تلگرامي »عصر ايران« با اش��اره به 
تصوير فوق نوشت: يك جفت از كفش هاي 
مايكل جردن، ستاره نامدار بسكتبال امريكا 
و جهان به ارزش ۶۱5 هزار دالر در حراجي 

كريستي به فروش رفت. 

 به جبران سال هايي كه چپ دستي 
نفرين شيطان بود

 كفش  مايكل جردن
 ركورد شكست

 به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از سوي امارات
 تحولي راهبردي نيست،  اشتباهي استراتژيك است!

   تحلیل

من براي آماده كردن مقدمات س��فر ترامپ براي شركت در نشست G۷ روز جمعه 
۲3 آگوست راهي بياريتز شدم و پس از پرواز در طول روز، حوالي عصر بود كه به آنجا 
رسيدم. ترامپ قرار بود شنبه صبح به آنجا بيايد. او تقريباً ساعت يك و نيم بود كه به 
هتل رسيد و من به طور غيرمنتظره اي شنيدم كه او در ساعت دو با مكرون قرار ناهار 
دارد! اين جلسه به هيچ عنوان برنامه ريزي شده نبود و من مجبور شدم جلسات ديگري 
را كه هماهنگ كرده بودم با عجله كنسل كنم و خودم را به هتل محل اقامت رؤساي 
جمهور كشورهاي G۷ برسانم. وقتي به آنجا رسيدم، ترامپ و مكرون دور ميزي در 
ايوان نشسته و در حال برگزاري كنفرانس خبري بودند و ساير نمايندگان امريكا و 
فرانسه در ميزي جداگانه در نزديكي آنها نشسته بودند. من تا فرداي آن روز متوجه 
نشدم كه تقريباً تنها بحث ميان ترامپ و مكرون مسئله ايران و به صورت خاص ديدار 
ترامپ و ظريف بوده است. آنها درباره امكان و چگونگي مالقات ظريف و ترامپ بحث 
كرده بودند. ظريف در راه بياريتز بود. احتماالً او از پاريس كه روز گذش��ته در آنجا با 
مكرون ديدار كرده بود، به اينجا مي آمد. ترامپ بعداً به آبه گفت كه تقريباً آن ديدار يك 

ساعت و نيمه با مكرون بهترين يك ساعت و نيمي بوده كه او گذرانده است. 
صبح روز يك شنبه، ترامپ و بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا صبحانه را با هم 
بودند. اين اولين ديدار آنها پس از برگزيده شدن بوريس جانسون به عنوان نخست وزير 
بود. در جريان گفت وگوها به ناچار بحث به مسئله عراق و تحوالت آن كشيده شد؛ 
جانسون با لحني دوستانه اما نيش دار گفت: »من با رئيس جمهور موافقم كه استقرار 
و بسط دموكراسي در عراق يك اش��تباه بود كه ما با تغيير دادن رژيم عراق مرتكب 
آن شديم. اينطور نيست جان؟« من خنديدم و گفتم: »خب اين يك موضوع خيلي 
حس��اس و دقيقي اس��ت.« اما اين نكته را هم اضافه كردم كه دنبال كردن سياست 
»تغيير رژيم« در يك شرايط خاص الزاماً به معناي »استقرار و ترويج دموكراسي« يا 

»ملت سازي« نيست. 
ترامپ يكدفعه بدون مقدمه گفت: »جان كارهاي خيلي خوبي انجام داده اس��ت. او 
وقتي به يك مسئله ورود مي كند، ش��ي جين پينگ )مترجم: سياستمدار چيني و 
عالي رتبه ترين مقام جمهوري خلق چين( و ديگران به نظرات او توجه مي كنند و براي 
او ارزش قائلند.« اين حرف او باعث احترام من در چشم ديگران شد. به ويژه كه ترامپ 
حين گفتن اين حرف ها به س��مت من چرخيد و لبخندي تحويلم داد و حرف هاي 

قبلي ام را تأييد كرد. اين كار او خيلي برايم خوشايند بود.

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون
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ترجمه: محمدصادق عبد اللهي

اشتباه استقرار دموكراسي در عراق!
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