
كانال تلگرامي تفس��يرگر نوش��ت: بحران 
قره باغ حدود يك ماه اس��ت كه آغاز ش��ده 
و جمهوري آذربايجان توانس��ته است يك 
پيش��روي نس��بي در اين منطقه داش��ته 
باشد. در اين مدت با وجود اينكه بسياري 
از فع��االن پان تركيس��ت، به اي��ران اتهام 
كمك به ارمنستان مي زدند، چندين مقام 
رسمي سياسي و مذهبي جمهوري اسالمي 
حمايت قاطع خود را از آذربايجان و محق 
بودن اين جمه��وري را در موضوع قره باغ 

اعالم كرده اند. 
از طرف��ي اله��ام عل��ي  اف، رئيس جمهور 
آذربايج��ان ني��ز تصري��ح كرد ك��ه ايران 
هيچ گونه مس��اعدتي به ارمنستان نداشته 
اس��ت. همچنين مقامات ارمنستان نيز تا 
حدود زي��ادي از اقدام��ات و مواضع ايران 
در اين خص��وص رضايت دارن��د، اما علت 
رضايت دوطرف منازعه و مواضع حمايتي 

آذربايجان و ارمنستان از ايران چيست؟
واقعيت آن اس��ت كه بح��ران قره باغ يك 
بازي پيچيده از س��وي جمهوري اسالمي 
را طلب مي كند و مس��ئوالن اين نظام كه 
بر اس��اس تجربه، رويكردهاي واقع گرايانه 
بر اذهانشان مسلط ش��ده است، با مواضع 
مدبرانه توانس��ته اند منافع خود را تا حدود 

زيادي تحصيل كنند. 
براي تهران، پر واضح است كه دولت علي اف 
ارتباطات گسترده اي با اسرائيل دارد و پايگاه 
پهپادي در اختيار اين رژيم قرار داده است؛ 
همچنين نمي ت��وان منكر رابط��ه نزديك 
آذربايجان با ناتو ش��د و ديده ب��ر اقدامات 

ضداسالمي، پان تركيستي اين جمهوري و 
خطرات آن براي امنيت ملي ايران بست. 

ايضاً نمي شود رؤياهاي نئوعثماني اردوغان، 
نقشش در شعله ور ساختن بحران قره باغ و 
حضور تروريست هاي تكفيري توسط وي 
در شمال ايران و تهديداتي كه از اين قَِبل 
براي جمهوري اسالمي ايجاد شده است را 

ناديده گرفت. 
لكن تهران نمي تواند از ۹۰ درصد شيعيان 
آذربايجان كه قره باغ را جزو جدايي ناپذير 
خاك خود دانس��ته، مقلد مراج��ع تقليد 
ساكن قم  هس��تند و عالقه شديدي نيز به 

ايران ابراز مي دارند، صرفنظر كند. 
جمهوري اسالمي، لزوم رضايت باكو از خود 
در زمينه منافع اقتصادي متقابل و تأثير آن 
بر تحمل تحريم هاي امريكا را مدنظر دارد. 

همچنين گفته مي ش��ود يك��ي از مقاصد 
احتمالي صادرات تسليحات ايراني در آينده 

نزديك، جمهوري آذربايجان است. 
نكته مهم تر اما كريدور ريلي جنوب به شمال 
است كه از بندر عباس در خليج فارس شروع 
شده و از طريق آستارا به خط ريلي جمهوري 
آذربايجان متصل می شود و از آنجا به روسيه 
و بقيه اروپا امتداد پيدا خواهد كرد. اين مسير 
كه تنها قطعه ناتمام آن خط آهن قزوين به 
رشت اس��ت، اگر مس��ئوالن ايراني با نگاه 
اقتصادي كالن نسبت به تكميل آن اهتمام 
ورزند، مي توان��د تحولي جدي در موقعيت 
ژئواكونوميك ايران براي كشورهاي منطقه 
و شرق آس��يا ايجاد كند )در اين خصوص 

بيشتر خواهم نوشت(. 
در داخل ايران نيز ميليون ه��ا آذري زبان 

داراي پيوندهاي فرهنگي، زباني و تاريخي 
با شهروندان جمهوري آذربايجان هستند 
كه اين هم يك متغير مستقل بر رفتارهاي 
مسئوالن جمهوري اس��المي خواهد بود، 
اما در طرف مقابل، ارمنس��تان نيز در طي 
۲۰ س��ال اخير حس��ن همجواري با ايران 
را رعايت كرده و روابط نزديكي با همسايه 
جنوبي خود دارد تا آنجا كه البي بين المللي 
قدرتمند ارمني باره��ا به كمك جمهوري 
اسالمي ش��تافته اس��ت )براي نمونه حل 
پرونده آميا(. عرصه منافع متقابل دو كشور 
گسترده بوده و ش��هروندان ارمني ساكن 
ايران نيز رابطه خوبي با جمهوري اسالمي 
دارند و در دوره هاي مختلف همواره )مانند 
دفاع در برابر حمله ارتش صدام( پشتيبان 
اين نظام بوده اند و به همين جهت در بحران 

قره باغ متوقع  هستند. 
همچنين نبايد فراموش كرد پويايي مرزهاي 
نزديك به ايران در حال حاضر مطلوب سران 
تهران نبوده و ايشان دستخوش تغييرشدن 
ژئوپلتيك اطراف خ��ود را برنخواهند تافت. 
مجموع تحوالت فوق، ايران را به سمت اتخاذ 
مواضع هوشمندانه و انجام يك بازي زيركانه 
و چند بُعدي در يك ماه اخير سوق داده است 

كه فعاًل نمي توان به جزئيات آن پرداخت. 
در نهاي��ت نگارنده اعتق��اد دارد عملكرد و 
مواضع اعالم��ي تهران در بح��ران قره باغ 
اوج پختگي در طرف ايران��ي را به نمايش 
گذاشت كه رضايت علني دوطرف منازعه 
و بازيگران فرامنطقه اي از اين كشور يقيناً 

تبلور آن است. 

   محمد كرماني:
دولت بايد خيلي پيش از اين و حتي در همان 
لحظات نخست پخش خبر توهين به رسول 
خدا سرسختانه موضع و واكنش نشان مي داد. 
اگر خواهان تمدن نوين اسالمي هستيم، بايد 
خطوط قرمز ما به عنوان تنها دولت ش��يعي 

براي جهان مشخص باشد. 
   سيد محمد حسيني:

آقاي روحاني كه در مواردي مثل درگذشت 
مرحوم شجريان ظرف يكي دو ساعت پيام 
مي دهد، چه ش��ده ك��ه در مس��ئله اهانت 
مكرون به اشرف و خاتم  انبياء حضرت محمد 
مصطفي)ص( كه احساس��ات نزديك به ۲ 
ميليارد مسلمان جريحه دار شده، از اردوغان و 
عمران خان و حتي بعضي سران مرتجع عربي 

هم عقب مانده است؟!
   زهره الهيان:

هتك حرمت به ساحت پيامبر گرامي اسالم)ص(، 
آن هم با حمايت مكرون، قطع رابطه با فرانسه و 

تحريم كاالي فرانس��وي را ضروري مي س��ازد؛ 
دستگاه ديپلماسي كجاي كار است؟

   محمد پازوكي:
آقاي روحاني!  هتك حرمت نمي كنيم، اما تا 
روزي كه ابليس پاريس به غلط كردن بيفته، 
ش��ما حق نداريد با اين فرد ديدار و مذاكره 
داشته باشيد. مذاكره با دشمن پيامبر اسالم، 
چيزي جز بي غيرتي نيست كه نيست! دوسِت 
دشمِن پيامبر اسالم، دشمن تمام مسلمانان 

جهان است. 
   مرضيه گرجي:

آخرين توييت جناب روحان��ي برمي گرده 
به فوت ش��جريان، پس كي قراره دست به 
قلم ببرن و دو خط هم براي پاسخ به اهانت 
كش��ور مدعي حقوق بش��ر، به پيامبر عزيز 

اسالم بنويسند. 
   تقي دژاكام:

نماينده كليميان، ايران هم موضع گرفت و 
صداي روحاني در نيومد!

   امير حسين:
كاش يه موج مطالبه مج��ازي براي اخراج يا 
توبيخ سفير فرانس��ه راه بيفته. حداقل اين 
بي شرف ها بدونن كه اگه دولت مون هيچ كاري 

نمي كنه، خود مردم چقدر از اينها متنفرند. 
   علي بازگشا:

كاش آقاي جواد ظريف اندازه تالشي كه براي 
جلوگيري از آرزوي مرگ براي ترامپ قمارباز 
كردند، براي توهين دولتي در فرانسه به پيامبر 

رحمت واكنش نشون بده!
   محسن پورپير:

رئيس جمه��وري تركيه امروز، دوش��نبه از 
مردم اين كشور خواست تا كاالهاي فرانسوي 
را تحريم كنند. رئيس جمه��ور بزرگ ترين 
كشور شيعي جهان نيز با سكوت معنا دار خود 

فرانسه را تنبيه كرد!
   كيان مهزاد:

رهبر انق��الب يك��ي از وظاي��ف مجلس را 
بارها موضع گيري به موقع دانس��ته اند. فكر 

نمي كنم اين تنه��ا به قوه مقنن��ه برگردد. 
بخشي از سياست جمهوري اسالمي همين 
موضع گيري هاي به موقع است كه متأسفانه 

آقاي روحاني در اين مورد هم تعلل دارند!
   فائزه قرباني:

اگر حتي دولت هم به ه��ر دليل نخواهد در 
برابر فرانس��ه واكنش محكمي نشان دهد، 
ملت ايران بايد خودجوش با تحريم كاالهاي 
فرانسوي و توييت هايي به زبان هاي مختلف 
اعتراض خودش��ان را نش��ان دهن��د. نبايد 
گذاش��ت آنقدر وقيح ش��وند كه به هر خط 

قرمزي جسارت كنند. 
   رضا ناري:

يعني اهانت به پيامبر را هم بايد فداي چهارتا 
خنده مكروني كنيم كه در اين چهار سال 
ذره اي براي ما آورده اي نداش��ت؟ مكرون 
نشان داده واقعاً شيطان بزرگ است و مباني 
ما حكم مي كن��د در برابر ش��يطان بزرگ 

مقتدرانه بايستيم. 
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كاربران شبكه هاي اجتماعي خواستار موضع محكم دولت در برابر توهين فرانسه به پيامبر اسالم شدند

 قطع رابطه با فرانسه 
و تحريم كاالهاي فرانسوي ضروري است

اعتراض كاربران ش�بكه هاي اجتماع�ي همراه با جهان اس�الم به توهين فرانس�ه به 
پيامب�ر اس�الم)ص( همچنان ادام�ه دارد. بس�ياري از كش�ورهاي اس�المي در برابر 
اين توهين موضع محكم�ي گرفته اند. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي اما به س�كوت 
رئيس جمهور ايران معترض هس�تند. آنها معتقدند جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
تنها حكومت شيعي ايران بايد بيش از هر كشور ديگر و محكم تر از هر كس ديگري با 

اين مسئله برخورد كند. كاربران از روحاني خواس�تند هر چه سريع تر به شديدترين 
شكل ممكن به اين مس�ئله واكنش نش�ان دهد. برخي كاربران پيش�نهاد دادند چه 
دولت واكنش محكمي نش�ان دهد و چه ندهد، ملت ايران خود دس�ت به كار ش�ده و 
با تحريم كاالهاي فرانس�وي يا تش�كيل كمپيني براي مطالبه اخراج س�فير فرانسه 
از ايران اعتراض خود را نش�ان دهن�د. در ادامه بخش�ي از واكنش ه�ا را مي خوانيد. 

پرونده اي با چند صد قتل!
كاربري با نام »سيب سا« در توييتر نوشت:  اون دنيا پرونده اعمال مون 
رو ميارن مي بينيم چندصد مورد قتل عمد توش ثبت ش��ده. مي گيم 
من كه قاتل زنجيره اي نبودم، اين چيه؟ يك دفعه تصوير همه لحظاتي 
كه با س��هل انگاري مون باعث ش��يوع بيشتر كرونا ش��ديم از جلوی 

چشم مون رد مي شه. 

 قرص هاي يك پيرزن 
و بچه های مرفوک!

كاربري با نام »دريادار« با انتش��ار تصوير فوق در رشته توييتي نوشت: 
چند روزي بود كه هر چند س��اعت پيرزني با ۱۱۰ تماس مي گرفت و 
ساعت رو مي پرسيد و مي گفت قرص دارم، بايد بخورم نميدونم ساعت 
چند هس��تش با تلفن هاي ديگه  هم تماس مي گيرم فكر ميكنن دارم 
مس��خره مي كنم و جواب نميدن بچه هاي مرفوك )مركز فرماندهي و 
كنترل( آدرس پيرزن رو گرفتن و يه واحد گشتي اعزام كردن به منزل 
ايشون. وقتي رسيدن ديدن پيرزن در منزلي ساده زندگي ميكنه و سواد 
هم نداره فقط بلده شماره ۱۱۰ رو بگيره. ساعت مصرف قرص هاي پيرزن 
رو پرسيدن و يادداشت كردن و برگشتن. از اون روز روی در اتاق مرفوك 
يك برگه نصب كردن و س��ر س��اعت مصرف قرص ها با ايشون تماس 
ميگيرن. ميگن مادرجان االن وقت قرص صورتيه هستش و هر بار كه 
نگهبان ها عوض ميشن به نگهبان بعدي تأكيد ميكنن كه فراموش نكني 

زنگ بزني پيرزن قرص هاش رو بخوره.

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.

از تهديدات ما در دوران ظهور!
آيت اهلل محمد شجاعي)ره(:

يكي از جهاتي كه موجب مي شود كه معتقدين و منتظرين امام 
زمان)ع( در زمان ظهور حضرت ايشان را قبول نكنند و حتي با 
او به مقام مخالفت و جنگ بپردازند كه بنده و شما را نيز تهديد 
مي كند، عبارت اس��ت از اينكه همين شخص مؤمن، اين انسان 
مؤمن قبل از ظهور امام زمان )صلوات اهلل عليه( براساس فهم خود 
كه از اسالم و احكام آن برداشت هايي داشته است، مي بيند وقتي 
امام شروع به دعوت به اسالم مي كند و آن راه و روش ها و احكام 
و دستورات خدا و اسالم را بيان مي كند با برداشت هايي كه او از 

اسالم داشته است مغاير است. 
اين مصيبت است و خيلي تهديد مي كند؛ از كجا من و شما بدانيم 
كه واقعاً برداشت ها يا آنچه ما از اس��الم فهميديم و در ذهن ما 
جاي گرفته است، به عنوان حقايق اسالمي مو به مو و در ابعاد و 
جزئيات دقيقاً مطابق اس��الم اصيل و اصل اسالم است و در اين 

بين اشتباهي نيست؟
]لذا[ اين احتمال به جاي خود محفوظ اس��ت كه ما هم به اين 
مسئله گرفتار باشيم. مسلماً يكي از جهات مخالفت جمعي با امام 
زمان بعد از ظهور ايشان همين است كه دريافت اينها از اسالم با 

آن اسالمي كه او عرضه مي كند، موافق نيست. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل محمد شجاعي«
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دكتر حس��ن س��بحاني در كانال تلگرامي 
خود نوشت: برخالف تصورات يا دانسته ها و 
احتماالً تجاهل عده اي كه »اقتصاد اسالمي« 
را اقتصادي سوسياليس��تي مي نامند، اين 
اقتصاد هويتي مستقل از سوسياليسم دارد 
و به زعم ما، ناميدن يا شبيه س��ازي اقتصاد 
اسالمي با اقتصاد سوسياليستي اگر معطوف 
به اغ��راض غير معرفتي نباش��د، ناش��ي از 
نش��ناختن توأمان هم سوسياليس��م و هم 
اقتصاديات اس��الم اس��ت، زيرا در حالي كه 
سوسياليس��م الگوي نهادي خاصي اس��ت 
كه تح��ت آن كنترل توليد و اب��زار توليد بر 
عهده يك ق��درت مركزي اس��ت ) جوزف 
شومپيتر(، يا به عبارت ديگر در سوسياليسم، 
امور اقتصادي جامعه اصوالً به حوزه عمومي 
و نه به حوزه خصوصي تعلق دارد و به همين 
جهت هم سوسياليس��م را رب النوع درياها 
) پر تئوس( ناميده اند كه مي تواند به صورت 
مختلف تغيير شكل بپذيرد، در اقتصاديات 
اس��الم احترام به مالكيت م��ال مؤمن مثل 
احترام به خون مؤمن اس��ت و م��ردم از آن 
حيث كه در قبال اقدامات خويش مسئول 
شناخته مي شوند از اختيار و آزادي برخوردار 
مي باش��ند، زيرا مس��ئوليت بدون آزادي از 

موضوعيتي برخوردار نمي باشد. 
البته نس��ل برخي از طرفداران اقتصاد آزاد 
در كنش هاي اين چنيني خويش مس��بوق 
به س��ابقه هس��تند، آنه��ا پس از اس��تقرار 
سوسياليسم در ش��وروي سابق، هر انديشه 
و معرفت اقتصادي جز آنچه خود به آن باور 
دارند را سوسياليسم ناميده اند. اصوالً براي 

عده اي از آنها فرقي نمي كند كه آن انديشه 
چه باشد. آنها فقط مي دانند كه هر آنچه را 
كه جز »اقتصاد آزاد« باشد، نمي خواهند و 
اين در حالي اس��ت كه بعضاً نمي دانند كه 

مفهوماً چه مي خواهند؟
متأسفانه برخي از افراد محترم از اين سلسله، 
با همين رويك��رد، عمده مجته��دان عضو 
تدوين قانون اساس��ي جمهوري اس��المي 
ايران را ه��م سوسياليس��ت ناميده اند و در 
طي زمان، با دف��اع از حتي محتكران دارو و 
غذاي مردم محروم گرفتار تحريم و حمايت 
از تحميل قيمت هاي جعلي سفته بازان ارز 
بر معيشت اقشار گرفتار و ناميدن اقدامات 
غير مولد آنان به اقتصاد آزاد، نشان داده اند 
كه به منظور حمله و منكوب نمودن اقتصاد 
اسالمي از طريق منسوب نمودن نارواي آن 
به مناشي سوسياليس��م، بين اقتصاد آزاد و 
اقتصاد بازار خلط مفهومي نموده و بي توجه 
بوده اند كه آنچه ممكن است قابل دفاع باشد 
»اقتصاد بازار« و نه »اقتصاد آزاد« است و اين 
در حالي است كه بين اقتصاد بازار با اقتصاد 
اسالمي منافاتي ذاتي نيست و ما جداگانه به 

آن اشاره خواهيم كرد. 
در اين ارتباط انتظار م��ي رود عالقه مندان 
مبري از اغراض غير معرفتي به اين مباحث، 
اعم از موافق ي��ا مخالف، ب��ا رعايت جانب 
احتياط و لحاظ خصلت ه��اي كار عالمانه، 
به مكاري هاي احتمالي تصورات جاهالنه يا 
تجاهالنه، فرصت خودنمايي و گسترانيدن 
دام هاي مدرنيس��تي بر س��ر راه حيثيت و 

آبروي خويش را ندهند.

تمايز اقتصاد اسالمي با اقتصاد سوسياليستي

كانال تلگرامي »ايرنا« به نقل از دكتر مجيد 
حيدريان، فوق تخصص درد نوشت: استفاده 
روزافزون و ناصحيح تجهيزات الكترونيكي 
از جمله تلفن همراه و تبلت به ويژه در بين 
كودكان و نوجوانان. هشدار نسبت به شيوع 
فتق ديسك گردن در آينده نزديك. هنگام 
استفاده از موبايل بايد گردن به طور طبيعي 
با مهره ها در يك خط صاف ق��رار گيرد، در 
حال حاضر گردن بيشتر كاربران گوشي در 
حالت خواندن و نوشتن پيام، بسيار جلوتر 
از مهره ها قرار مي گيرد.  س��ر انسان به طور 

متوسط بالغ بر چهار تا شش كيلو وزن دارد، 
خم كردن سر و نگاه به پايين براي استفاده 
از گوشي همراه يا تبلت معادل وزن حداقل 
چهار تا پنج برابر وزن سر نيرو به مهره هاي 
گردن وارد مي كند.  بهترين راهكار جلوگيري 
از ابتال به بيماري هاي ديسك گردن استفاده 
صحيح از موبايل و تبلت و آموزش صحيح به 
مردم به خصوص كودكان و نوجوانان است. 
وی تأكيد كرد: صفحه موبايل در حالت هاي 
مختلف از جمله وضعيت ايستاده و نشسته 

بايد روبه روي صورت كاربر قرار گيرد. 

يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام كاربي »زكي پديا« در توييتر نوشت: » فكر كن هالوين 
يه سنت اسالمي بود، حداقل سالي ۲۰۰  تا3۰۰ نفر مادربزرگشون دم در مراسم يه عروسك 

ترسناك مي ديد و سكته مي كرد!«

سونامي ديسك گردن در راه است!

فكر كن هالوين يك سنت اسالمي بود!

كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« 
گزي��ده اي از مقاله احس��ان اكبرپ��ور با نام 
»تأثير رسانه بر اغواي مصرف« را به اشتراك 
گذاش��ت. در اين مقال��ه مي خوانيم: يكي از 
نمودهاي عيني نوع س��بك زندگي ما نحوه 
مصرف ماست. امروز ما از جامعه اي كه توليد 
در آن غالب است، به سوي جامعه اي حركت 
مي كنيم كه كانون آن مصرف است. در اين 
راه نظام س��رمايه داري تمام ت��الش خود را 
انجام مي ده��د تا مطمئن ش��ود، تعداد هر 
چه بيش��تري از مردم عضو جامعه مصرفي 
باشند و در آن فعاالنه مشاركت كنند.  امروز 
»صنعت فرهنگسازي« گستره اي گسترده تر 

و قدرتمندتر را در بر گرفته اس��ت و ابزارش 
هم مح��دود ب��ه تلويزيون، راديو و س��ينما 
نيست، بلكه در قالب و با ابزار مدياي جهاني 
و رسانه هاي گروهي به اغواي خريد نشانه ها 
و كدها و برجسته سازي تمايز مشغول است. 
براي مثال، »برندسازي« يكي از ترفندهاي 
نظام بازار ب��راي ايجاد تمايز اس��ت. تا آنجا 
كه نائومي كالين حتي ريش��ه هاي ابتدايي 
برآم��دن پديده دونال��د ترام��پ را از »برند 
ترامپ« مي دان��د. يك��ي از نمودهاي مهم 
مصرف، پي��روي از الگوي م��د و خريد برند 
است. اينترنت نيز مهم ترين ظرف رسانه براي 

اشاعه مصرف است. 

رسانه و اشاعه مصرف

بازيهوشمندانهايراندربحرانقرهباغ
   گزارش


