
دكتر فردين عليخواه با انتشار تصوير فوق 
در صفحه اينستاگرام خود نوشت: آنگوس 
ترامبل در كتاب »تاريخ مختصر لبخند« 
به زواياي مختلف لبخند  زدن و خنديدن 
در فرهنگ هاي مختلف و به ويژه در دوران 
تاريخي مختلف پرداخته است. به زودي 
س��عي مي كنم خالصه اي از اين كتاب را 
تهيه و منتش��ر كنم. برخ��ي از منتقدان 
فرهنگي اشاره مي كنند كه در طول قرن 
بيس��تم فيلم هاي هالي��وود نقش زيادي 
در تغيير س��بك خنديدن برخي از افراد 
داشتند. در واقع برخي س��اعت ها مقابل 
آيينه تمرين مي كردند تا هنگام خنديدن 
يا لبخند زدن ميميك صورت شان شبيه 
به اين يا آن بازيگر هاليوود شود، همانطور 
كه ب��راي مثال چن��د دهه قبل س��بيل 
كالرك گيبلي مد ش��د كه از رت باتلر در 
فيلم بربادرفته الگو گرفته بود.  همه اينها 
را گفتم تا بگويم به نظر مي رس��د سبكي 

از خنديدن در حال مد ش��دن اس��ت كه 
عكس هاي آن را مي بينيد. رواج اين سبك 
از خنديدن مي تواند داليل مختلفي داشته 
باشد. در درجه اول گسترش فناوري هاي 
جديد در دندانپزش��كي و امكان داشتن 
دندان هاي منظم، مرتب، سفيد شده و براق 
و طبيعتاً عدم نگراني از خنديدن با دهان 
باز و دوم اهميت يافتن نفوذ يا تأثيرگذاري 
بر ديگران در رواب��ط اجتماعي كه گمان 
مي رود دندان هاي س��فيد و لبخندهاي 
مستمر يكي از ابزارهاي آن باشد.  داليل 
هر چه باش��د جامعه اي را دوس��ت دارم 
كه آدم ها براي خندي��دن، در مقابل آينه 
تمرين نكنند، از كسي الگوبرداري نكنند، 
هر موقع خنده ش��ان گرفت بدون توجه 
به ب��ازار و مد و انتظ��ارات ديگران راحت 
بخندند. دوستان گرامي. هيچ وقت تصور 
نكنيم كه با كمرنگ شدن سنت ها، آداب و 
رسوم و هنجارهاي اجتماعي مدافع نظام 
مردس��االري كه خنديدن را ب��راي زنان 
ناپسند و ناروا مي ش��مارد همه چيز حل 
خواهد ش��د. در عصر جديد نيز انسان ها 
گرفتار هنجارهاي ديگري مي شوند كه در 
اصل تفاوت چنداني با قبل ندارد. البته همه 
اينها ساخته خودمان اس��ت و مي توانيم 
خرابشان كنيم و از نو بسازيمشان. بياييد 

خودمان باشيم. 

حيف كه روحاني رئيس جمهور نشد!
اميرحسين ثابتي در توييتي نوشت: حسن روحاني گفته است: »قيمت 
مواد غذايي در بازار غير منصفانه  است، چرا مردم  بايد در فشار باشند؟« به 
نظرم روحاني آدم خوبي است و واقعاً هم دلش با مردم است، فقط حيف 
كه مردم بهش رأي ندادند تا رئيس جمهور شود و مشكالت را حل كند!

 فقدان رايزن اقتصادي ايران 
در كشورهاي ديگر

كانال تلگرامي »نود اقتصادي« نوشت: امروزه تجارت خارجي، موتور توسعه در 
جوامع است، به طوري كه سهم آن در توليد ناخالص دنيا از رقم ۵ درصد در سال 
۱۹۵۰ به بيش از ۲۰ درصد در سال هاي اخير رسيده است. اگرچه توسعه فناوري 
اطالعات امروز دسترسي به بسياري از اطالعات تجاري موردنياز را براي بازرگانان 
تسهيل كرده، اما هنوز يكي از مهم ترين عوامل توسعه تجارت خارجي در كشورها 
وجود اطالعات بازارهاي هدف و شناس��ايي چگونگي ورود به آنها و همچنين 
تس��هيل توافقات دوجانبه اس��ت كه موفقيت در اين حوزه ها همگي به نقش 
تسهيل گري سفارتخانه ها، رايزن هاي بازرگاني و مسئوالن اقتصادي هر كشور 
بستگي دارد.  در اين زمينه مقايسه وضعيت ايران به برخي كشورهاي منتخب 
نشان مي دهد درحالي ايران فقط شش رايزن اقتصادي در كشورهاي مختلف )دو 
رايزن در شهرهاي بغداد و بصره عراق، يك رايزن در هر يك از كشورهاي تركيه، 
ارمنستان، جمهوري آذربايجان و پاكس��تان( دارد كه تعداد رايزن هاي كشور 
سوئد ۲۳۵ نفر )۳۹ برابر ايران(، چين ۲۲۱ نفر )۳۷ برابر ايران(، آلمان ۲۱۳ نفر 
)۳۶ برابر ايران(، هند ۱۹۸ نفر )۳۳ برابر ايران(، فرانسه ۱۵۶ نفر)۲۶ برابر ايران(، 
امريكا ۱۵۰ نفر )۲۵ برابر ايران( و ديگر كشورهاي ذكر شده در نمودار نيز بين 
۱۴۰ تا ۱۴۶ رايزن دارند كه اين تعداد، ۲۴ برابر تعداد رايزن هاي بازرگاني ايران 
است. قابل ذكر است در ماه هاي اخير سازمان توسعه تجارت ايران از اعزام ۱۰ 
رايزن بازرگاني به بازار مهم صادراتي از جمله بازار روسيه، تركيه، كردستان عراق، 
عمان، چين، هند، افغانستان و ارمنستان تا پايان سال ۱۳۹۹ خبر داده، با اين حال 

هنوز از اجرايي شدن آن خبري منتشر نشده است. 

شهريار همه عمر عاشق حافظ بود
كانال تلگرامي استاد »محمد رضا شفيعي كدكني« با استناد به صفحات 
۴۷۴ تا ۴۷۷ كتاب »با چراغ و آينه« نوش��ت: شهريار همه عمر عاشق 
حافظ بود و كدام شاعر فارسي زبان وجود دارد كه عاشق #حافظ نباشد؟ 
اما در چند قرن اخير يكي از دو سه شاعري كه بيش از همه شيفته حافظ 
بوده شهريار است، دست كم هيچ شاعري با شعرش نتوانسته است اين 
مايه ارادت به حافظ را به ما نشان دهد.  بسيار طبيعي است كه با اين پايه 
از ارادت به حافظ، بسياري از غزل هاي شهريار به لحاظ وزن و قافيه، شبيه 
غزل هاي حافظ باشند، اما اين امر به خودي خود شيفتگي واقعي او را به 
حافظ نشان نمي دهد؛ شايد شاعران ديگري هم باشند كه ديوان حافظ را 
طابق ُ النعل بالنعل جواب گفته باشند از »ااَل يا اَيها  الساقي« تا »مي  خواه و 
گل افشان كن...«. اين كار به خودي خود نشانه اي از دلبستگي عميق آن 
شاعران به حافظ نيست، هركدام از مقلدان حافظ در طول قرون و اعصار 
اين امتياز را دارند؛ شهريار در اينجا مقامي فراتر از ديگران دارد.  شهريار 
با حفظ استقالل روحي خويش و با پاسداري از حال  و  هواي روحي خود 
توانست به جمال شناسي شعر حافظ نزديك شود و راز توفيق او همين 
بود. اينكه در جايي مي گويد »هرچه دارم همه از دولت حافظ دارم« ناظر 
به اين امر است نه ناظر به استقبال غزل هاي حافظ كه هر آدم ديگري 
هم اگر حوصله به خرج دهد از آن محروم نيست.  شهريار از يك طرف 
در جهت جمال شناسي شعر حافظ حركت مي كرد و از سوي ديگر ۱۸۰ 
درجه با آن فاصله مي گرفت. در ساختمان بيت كه واحد صوري شعرهاي 
سنتي ماست، شهريار مي كوشيد كه از جانب موسيقي در جهت معني 
سير كند؛ همان كاري كه حافظ كرده است ولي در ساختمان يك شعر، 
خواه غزل باشد يا قصيده يا...، تا جايي كه قافيه داشت شعر مي گفت و به 

هنگام پاكنويس شعر، از هيچ قافيه اي صرف نظر نمي كرد. 

 استفاده از آپ هاي تيك تاك و وي چت 
در امريكا ممنوع شد

كانال تلگرامي »پايش امريكا« نوشت: روز جمعه ۱۸ سپتامبر روز خوبي براي آينده آپ تيك تاك 
نبود. در اين روز وزارت اقتصاد امريكا اعالم كرد كه از يك شنبه ۲۰ سپتامبر استفاده از اين آپ 
تلفن هوشمند و نيز خدمات پيام كوتاه وي چت در اين كشور ممنوع خواهد بود. معناي مشخص  تر 
اين ممنوعيت اين است كه دانلود اين آپ ها در اپ استور اپل و گوگل استور براي ساكنان امريكا 
ممنوع خواهد شد. امريكايي هايي كه اين آپ ها را پيشتر دانلود كرده و از آن استفاده مي كردند، اما 
همچنان مجاز به استفاده از آنها خواهند بود، ولی امكان به روز كردن اين آپ ها ديگر وجود نخواهد 
داشت. بر اساس مقررات وزارت اقتصاد امريكا، پرداخت از طريق وي چت نيز ديگر ممكن نخواهد 

بود. اين خدمات در خارج از خاك امريكا همچنان در دسترس هستند. 

مسي از كجا پول درمي آورد؟
كانال تلگرامي »كافه ديپلمات« به نقل از »ديلي ميل« نوشت: مسي يكي از پردرآمدترين بازيكنان 
دنياي فوتبال در حال حاضر است و نقش تبليغات چشمگير در اين ميان كامالً مشخص است. اين 
فوق  ستاره آرژانتيني ساالنه ۳۲ ميليون دالر از تمام فعاليت هاي تبليغاتي اش دريافت مي كند. يكي 
از بزرگ ترين قراردادهاي همكاري او با آديداس است. مسي پول زيادي را در تجارت صرف كرده 
و اين، ثروت او را دائماً افزايش مي دهد. او همچنين قرار است از اواخر امسال يك پارك تفريحي 
خاص را در چين افتتاح كند. او به بخش هتلداري هم وارد ش��ده و يك هتل ۴ ستاره در شهري 

ساحلي در نزديكي بارسلونا به ارزش ۲۸/۳ ميليون يورو خريده است. 

   سيد ياسر جبرائيلي:
درباره مكانيسم ماش��ه يك چيز مسلم است: 
امريكا از ۲۱سپتامبر اجراي قطعنامه هاي شوراي 
امنيت را آغاز مي كند. ادعاي پايان تحريم هاي 
تسليحاتي تنها زماني معتبر خواهد بود كه ايران 
پس از ۱۸ اكتبر يك قرارداد تس��ليحاتي امضا 
كند . در غير اينصورت ت��داوم حضور در برجام 

چراغ سبز براي ضربه بعدي است. 
   عبداهلل گنجی:

 ش��اخص برای پي��روزی وعده داده توس��ط 
روحانی مصوب��ه نگرفتن امريكا از ش��ورای 
امنيت در    شنبه و يك   شنبه نيست. شاخصی 
كه نش��ان دهد امريكا هيچ غلط��ی نكرده و 
ماشه و مكانيسمی وجود ندارد اين است كه 
كشورهای اروپايی خصوصا سه كشور مدعی 
حفظ برجام، پس رفع تحريم تس��ليحاتی با 

ايران  قرارداد تسليحاتی امضا كنند.
  مهسا نرگس:

با فعال س��ازي مكانيسم ماش��ه در صورتي 

ك��ه امريكايي ها موفق ش��وند تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران را برگردانند و عماًل 
تحريم تس��ليحاتي هم تمديد بشود، ادامه 
بر جام به لحاظ سياسي و بين المللي، منطقي 
نمي باشد. مجلس انقالبي بايد جلوي اجراي 

يكطرفه برجام را بگيرد. 
  محمود كريمي بيرانوند:

اگر اقتصاد مقاومتي را اجرا مي كرديم، امريكا 
ماش��ه را هم مي كش��يد، قلب خود را نشانه 

مي رفت. ماشه مقاومتي را فعال كنيد لطفاً!
  محمد كرماني:

جان بولتون در كتاب خاطرات خود آورده كه به 
ترامپ اخطار داده است، نظام تحريمي عليه ايران 
در صورتي كه تداوم يابد و به فروپاش��ي نرسد، 
موجب قدرتمند شدن ايران خواهد شد و به آنها 
و س��پس به جهان ياد خواهد داد كه چگونه در 
برابر تحريم ها ايستادگي كنند. )نقل به مضمون( 
به نوعي خودشان هم فهميده اند، ايستادگي و 
پيروزي نهايي ملت ايران در برابر امثال مكانيسم 

ماشه به زودي به يك الگوي جهاني تبديل خواهد 
شد. مهم اين است كه انديشمندان ما بتوانند در 

حوزه نظري اين الگو را تئوريزه كنند. 
  سيد محمد امين سپيده دم:

در حال��ي كه ك��م و بيش س��كوت ك��رده و 
نمي خواهند مقابل قلدري ناقضان برجام حرفي 
بزنند، بايد بدانند ماله كش��ي يا تماشا كردن 
فعال سازي مكانيسم ماشه، از سوي آقاياني كه 
يا اين دسته گل را به آب دادند يا ترس شكست 
در انتخابات ۱۴۰۰ زبانشان را بسته، به عنوان 

لكه ننگي به پيشاني آنها ثبت خواهد شد. 
  محمد پازوكي:

 امريكا گفته مكانيسم ماشه رو فعال مي كنم، 
روحاني ميگه اين پيروزي رو من به ملت ايران 
تبريك مي گم! يعني دولت هي��چ برنامه اي 
براي خروج از برجام نداره و همين عامل اصلي 
سوءاستفاده امريكاس��ت. اصاًل بياييد مثبت 
فكر كنيم. برجام نام��وس دولته و دولت هم 

بي ناموس نيست!

  روح اهلل نجابت:
آنچه امريكا را گس��تاخ كرده، اطمينانش از 
پابرجا بودن رژيم بازرسي ها و نظارت هاست. 
كمترين كار در پاس��خ به گستاخي امريكا و 
تالش��ش براي فعال كردن مكانيسم ماشه، 
توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است. 

  سعيد ملكي:
مگر تحريمي هم مانده ك��ه مدام مي گويند 
مكانيس��م ماش��ه برگرده هم��ه تحريم ها 

برمي گرده؟!
  عليرضا فقيهي:

هر طرحي در مجلس ش��وراي اس��المي در 
مقابل فعال سازي مكانيسم ماشه كه حاوي لغو 
تعهدات ايران در حوزه نظارت ها و بازرسي هاي 
بي س��ابقه آژانس، اخراج بازرس��ان آژانس و 
برچيدن دوربين هاي نظارتي آژانس نباشد، 
در عمل بي ثمر و يك نمايش پوچ سياس��ي 
اس��ت. نمايندگان فريب طرح هاي خنثي و 

بدون كاركرد عيني را نخورند.
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ماشه اقتصاد مقاومتي را فعال كنيد، لطفا!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تهديد امريكا به فعال كردن مكانيسم ماشه

امريكايي ها مرتباً رجز مي خوانند كه در هفته پيش رو مكانيسم ماشه را باالخره خواهند 
چكاند و نظام تحريم هاي بين المللي عليه ايران را احيا خواهند كرد. از سوي ديگر حسن 
روحاني، رئيس جمهور كشورمان، به مردم وعده داده است كه امريكايي ها در اين قضيه 
شكست خواهند خورد و پيروزي با ملت ايران است. كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز 
مكانيسم ماشه را عماًل يك جنگ رواني بي اثر خواندند؛ چراكه تقريباً هيچ چيز نمانده 

است كه امريكايي ها تحريم نكنند. كاربران از دولت خواستند در جواب به رذالت هاي 
امريكا اقتصاد مقاومتي را جدي تر گرفته تا اقتصاد ايران را از چنگال بازي هاي رذيالنه 
نظام بين الملل رها سازند. آنها كه از اقدام قاطعانه دولت نااميدند، همچنين از مجلس 
خواس�تند تا در برابر اين اقدام امريكا طرحي را به تصويب رس�اند تا اي�ران از توافق 
برجام براي هميش�ه خارج ش�ود. در ادامه بخش�ي از واكنش كاربران 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.

دشمنان انسان در راه بندگي
آيت اهلل خوشوقت)رض(:

انسان سه دش��من دارد كه نمي گذارند تقوا را مراعات كند: اول، 
خودمان هستيم؛ نفس اّماره  ما به آزادي در عمل عادت كرده و حاضر 
نيست خودش را به واجب و حرام محدود كند. دوم، شياطين جني 
هستند كه قسم خورده اند انسان ها را با دعوت به گناه و كفر گمراه 
كنند. سوم، انسان هاي شيطان صفت. اين سه دشمن نمي گذارند 
ما به حرف خدا گوش دهيم. لذا خدا موقعي كه گفت: »بگو: إِيَّاَك 
نَْعُبُد«، در كن��ار آن گفت: »بگو: َو إِيَّاَك نَْس��َتِعين« ؛ بدون كمك 

خواستن از خدا مشكل است با اين سه دشمن مبارزه كنيم. 
منبع: كانال »عزيز خدا« در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

كانال تلگرام »سياست شناس��ي« نوش��ت: 
خيلي ها تصورشان از جنگ با امريكا، پوشيدن 
لباس رزم و موضع گرفتن در پشت خاكريزها 
و به دست گرفتن اس��لحه و گوش دادن به 
نوحه هاي هيجان انگيز و شنيدن صفير گلوله 
است. يك نوس��تالژي كه همه ما با آن آشنا 
هس��تيم، اما آنها اش��تباه مي كنند! واقعيت 
اين اس��ت كه همه م��ا در درون يك جنگ 
تمام عيار هستيم، منتها تم اين جنگ با آن 
جنگ هاي نوس��تالژيك ك��ه در ذهن داريم 
فرق دارد، يك چيز تازه اي اس��ت. اصوالً اين 
جنگي كه در آن قرار داريم، س��خت افزاري 
نيست و از همان روزي شروع شد كه ترامپ 
از برجام رفت. آثارش نه با بمباران و ويراني و 
شهادت و جراحت، بلكه با »انهدام زير ساخت 

اقتصادي« ما رقم خورده است. 
مجروح��ان اين جن��گ ميليون ها انس��ان 
بالغ هس��تند كه بي��كار و ش��رمنده خود و 
خانواده هايشان هستند. آنها حتي نمي دانند 
با چه س��الحي مجروح ش��ده اند! ويراني آن 
به ش��كل تعطيلي كارخانج��ات و صنايع يا 
ورشكس��تگي صنعت خود را نشان مي دهد. 
تركش هاي اين جنگ پايي��ن آمدن ارزش 
پول ملي مملكت اس��ت در حدي كه قيمت 
كاغذ اس��كناس از ارزش خ��ود آن بيش تر 
است؛ به نحوي كه انتشار و چاپش هم توجيه 

اقتصادي ندارد. 
كش��ته هاي اين جنگ، ه��زاران زن و مرد و 
كودك هستند كه بنيان خانواده شان به خاطر 
فقر اقتصادي متالشي شده و طالق گرفته اند، 
يا كساني كه از شدت بيكاري و فقر نمي توانند 

تشكيل خانواده دهند. 
س��تون پنجم اين جنگ، هزاران رانت خوار 
و اختالس گري هس��تند كه با سوء استفاده 
از قدرت، با انواع روش ه��ا از احتكار و قاچاق 
گرفته تا تقلب و دزدي عين الش��خورها بر 
جسد بي جان اقتصاد اين مملكت و بيت المال 

و بودجه عمومي ضربه وارد مي كنند. 
بله ما در حال جنگيم؛ يك جنگ تمام عيار. 
آثار اين جنگ، هر چ��ه جلوتر مي رويم خود 
را بيش تر آش��كار مي كند. اينكه ۱۰ درصد 
جامعه با سرعت پولدارتر و ۹۰ درصد جامعه 
به همان نسبت فقيرتر مي شوند و اين شكاف 
روزي آنقدر بزرگ مي شود كه پر كردنش به 
اندازه يك انقالب و يك جنگ واقعي هزينه 
فرهنگي اجتماعي و اقتصادي خواهد داشت. 
مردم بي نواي اين سرزمين سربازان مجروح و 
موج گرفته اي هستند كه گيجا گيج دور خود 
مي چرخند و نمي دانند چه  كار كنند. بله ما در 
حال جنگيم و داريم خون مي دهيم. آيا شما 
صداي كمانه كردن گلوله هاي اين جنگ را كه 

از كنار گوشتان مي گذرد، مي شنويد؟!

صداي گلوله ها را نمي شنويد؟!

روز هشتم مي، روند ماجراهاي اوكراين سرعت گرفته بود. حدود ساعت ۱:۴۵ دقيقه ترامپ از 
من خواست تا در دفتر رياست جمهوري كه او با جولياني، مولواني، سيپولون و احتماال ً كسان 
ديگري جلسه داشت، بروم. موضوع بحث، اوكراين بود. جولياني همچنان مايل بود به ديدار 
رئيس جمهور جديد اوكراين، زلنسكي، برود تا درباره تحقيقات كشورش درباره تالش هاي 
هيالري كلينتون براي تأثير بر انتخاب ۲۰۱۶ امريكا يا چيزي درباره بايدن در انتخابات 
۲۰۲۰ يا هر دوي آنها صحبت كند. حرف  هاي مختلفي كه درباره اين موضوع شنيدم بسيار 
پيچيده و سردرگم كننده بود و همين پيچيدگي باعث شده بود كه كمتر به اين مسئله 
اهميت بدهم. حتي زماني كه اين موضوع علني شد من باز هم برايم سخت بود كه بتوانم 
رشته هاي تئوري توطئه در اين مسئله را از هم تفكيك كنم. ترامپ به روشني در اين باره 
موضع مي گرفت و مي گفت كه من بايد با زلنسكي تماس مي گرفتم و مطمئن مي شدم كه 
جولياني در هفته آتي او را خواهد ديد. جولياني قسم خورد كه هيچ كدام از موكالنش در 
اين قضيه درگير نيستند، اما من همچنان اميدوار بودم ترامپ اين اشتباه را مرتكب نشود 
و درگير اين موضوع نشوم. خبر اخراج يووانيچ در مطبوعات پيچيده بود و ديدار جولياني با 

رئيس جمهور اوكراين هم مطمئناً  خيلي سريع در رسانه ها منعكس مي شد. 
ماجراي س��فر جولياتي به اوكراين چند روزي بدون آنكه تصميم نهايي و قطعي اي گرفته 
شود، مطرح بود. سيپولون و آيزنبرگ روز دهم مي  كه رسانه هاي اخراج يووانويچ را حسابي 
)البته رسانه هاي اصلي كمتر( پوشش مي دادند، براي ديدن من آمدند. البته شخص جولياني 
هم توجهات رس��انه ها را بيش از حد به خود جلب مي كرد. در مصاحبه اي كه صبح همان 
روز با نيويورك تايمز منتشر شده بود از قول او نقل شده كه گفته: »ما در انتخابات دخالت 
نمي كنيم، ما در يك تحقيق قضايي دخالت مي كنيم كه حق انجام آن را داريم... هيچ چيز اين 
كار غيرقانوني نيست... شايد كساني بتوانند بگويند كه اين كار شايسته و در قاموس سياست 
خارجي نيست. من از آنها مي خواهم تحقيقي را انجام دهند كه البته خودشان در همين حين 
كه صحبت مي كنيم، مشغول آن هستند و بقيه افراد به آنها مي گويند كه كار را متوقف كنيد و 
من قانعشان مي كنم كه از كار خود دست برندارند، چون اين اطالعات بسيار به درد موكل من 
مي خورد و شايد به صورت اتفاقي به درد حكومت هم بخورد. « هر سه نفر ما هم نظر بوديم كه 
نمي توانيم دست روي دست بگذاريم تا جولياني به اوكراين برود، اما با آن بلبوشي كه بود معلوم 
نبود دست آخر چه كسي به نمايندگي از ترامپ در مراسم تحليف زلنسكي شركت خواهد كرد، 

چون احتمال خيلي زياد هر كسي كه شركت مي كرد، در رسانه ها برايش بد تمام مي شد. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 جولياني اصرار داشت
 به بهانه انتخابات 2020 زلنسكي را ببيند

كاش آدم ها براي خنديدن، در مقابل آيينه تمرين نكنند

س��يد محم��د حس��يني، وزير اس��بق 
فرهنگ وارشاد اسالمي، در توئيتر نوشت: 
كوشنر دامادِ يهودي ترامپ يك جلد تورات 
به پادش��اه بحرين هديه داد! البد حساب 
كرده اين خبيث كه به امت اسالمي، آرمان 
و م��ردم مظلوم فلس��طين خيانت كرده 
و ننگ همدس��تي با رژي��م كودك كش 
را پذيرفته، قطعاً ب��ه تعاليم قرآن پايبند 
نيست، پس تورات بخواند تا يهودي آن هم 

از نوع صهيونيستي اش شود!

 فلسفه هديه داماد ترامپ  
به پادشاه بحرين!

دكتر يونس ش��كرخواه در كانال تلگرامي 
»عرصه ه��اي ارتباطي« بخش��ي از مقاله 
س��ال ۹۳ خ��ود را بازخوان��ي ك��رد. او 
نوش��ته اس��ت: داس��تان برمي گ��ردد به 
#ش��بكه هاي_اجتماعي كه پشت سر هم 
مي آيند و مي روند، مثاًل گوگل كه تس��ت 
كرد و موفق نبود و فيسبوك كه به موفقيت 
رسيد يا همين اينستاگرام كه منبع انواع 
سلفي هاست با خريد فيسبوك آسيب ديد و 
بسياري با آن خداحافظي كردند. اين نشان 
مي دهد كه اين جنس بازارها ذائقه اي است 
و زندگي حباب وار دارد. مثل حباب راحت 
شكل مي گيرد، بزرگ مي شود و همان قدر 
راحت مي تركد. عكس س��لفي هم از اين 
ذائقه محوري مستثنا نيست؛ از ديد من يك 
تب است و ماندگار نخواهد بود؛ چراكه يك 
بازار اقتصادي را به طرف خود مي كش��د، 
مثل وس��ايلي كه براي س��لفي گرفتن به 
فروش مي روند كه س��اخت چين و امريكا 
و كش��ورهاي مختلف است. طبيعي است 
كه همراه اين تب و ذائقه همه گير، صنعت 
هم وارد شود و بازارهاي متعددي به وجود 
آيد ولي اين، دليلي بر ماندگاري اين پديده 
نيست؛ چراكه ش��بكه هاي اجتماعي مثل 
اتاق هاي شيشه اي شده كه فروشنده ها و 

بازارياب ها را به دور خود جمع مي كند. 
عكس سلفي يك تب است مانند تب هاي 
ديگ��ر ك��ه در فضاهاي اجتماعي ش��كل 
مي گيرد. مثاًل در حال حاضر ش��ما كمتر 
خاطره نويسي و وبالگ نويسي مي بينيد. 
ما گورس��تان انبوهي از وبالگ هاي مرده 
داريم، ش��ما مطمئن باشيد روزي خواهد 
آمد كه گورستاني از اكانت هاي بالاستفاده 
اينستاگرام خواهيم داش��ت. شما اينها را 
تجرب��ه مي كنيد و يك��ي از نمودهاي اين 
تجربه از بين رفتن تب عكس سلفي است. 
محدوديت هاي شبكه هاي اجتماعي هركدام 
بر اساس يك ايده است؛ ش��ما در توييتر به 
طرف نوش��تن متن هاي كوت��اه و جمالت 
قصار كش��يده مي ش��ويد و از كاراكترهاي 
محدودي فراتر نمي رود. در اينستاگرام بحث 
تصوير است و ش��ما از طريق عكس حرف 
مي زنيد، اما مي بينيد به غلط در اينستاگرام 

كپش��ن هاي طوالني مي نويسند يا از دهها 
هشتگ استفاده مي كنند؛ مثالً يك عكس از 
ليوان گرفته اند و هشتگ ساخته اند به عنوان 
شبكه آبياري! خب معلوم است كه بيننده 

ديگر سراغ اين فرد نمي آيد. 
سلفي اصلي، سلفي اس��كار بود. يكسري 
سلبريتي دورهم جمع شدند و يكي از آنها 
آن عكس را ثبت كرد. آن اولين سلفي بود 
كه ماندگار شد. به نظرم اگر عكس سلفي در 
اين فضا موفق مي شود به يك دليل خاص 
است. ما هميشه يك فرد را از نگاه دوربينش 
ديده ايم و حاال دوس��ت داري��م خودش را 
ببينيم. آن تمبر كوچك اكانت، جوابگوي 
ما نيس��ت؛ يعني يك روز وقتي از آن فضا 
بيرون مي آيي��د و حري��م خصوصي تان را 
براي ديگران آشكار مي كنيد، براي يك بار 
جذاب اس��ت، اما وقتي با هويت واقعي در 
شبكه هاي مجازي اكانت داريد عكس سلفي 

چيز جذابي نيست. 
 شايد اسم و اصطالح سلفي كه نو بود هم در 
فراگير شدنش تأثير گذاشت. مثالً اگر نامش 
سلف پرتره بود )چون از قبل يك صبغه اي و 
سبكي در عكاسي داشت( همه گير نمي شد. 
آن نفر اولي كه از خودش عكاسي كرد، شايد 
هيچ وقت فكر نمي كرد به يك اتفاق فراگير 
تبديل ش��ود، اما اگر شما فكر كنيد سلفي 
يك روند پايدار اس��ت، اصاًل اينطور نيست 
و مثل هزار ه��زار اتفاق ديگر تبش س��رد 
مي ش��ود.  زماني در گوگل، گذاشتن آواتار 
مد شد و خيلي س��ر و صدا كرد، اما االن از 
آن خبري نيست و هيچ كس يادش نيست 
نام آن نرم افزار آواتارساز چه بود؟ سلفي هم 
مثل همان اس��ت. براي بعضي از پديده ها، 
فراگيري الزاماً به معناي پايداري نيس��ت. 

مانند زندگي كه خودش يك حباب است.

درباره عكس سلفي


