اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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آبشاري  ۱۲متري در وسط كوير لوت

كانال تلگرامي «ديدنيهاي جالب ايران»
نوشت :آدم تا وقتي نرسه اينجا و نره تو
آب ب��اورش نميشه وس��ط كوير لوت
آبشار  12متري آب شيرين باشه.
بسياري از اف��رادي ك��ه از كشورهاي
جنوب شرق��ي آسيا بازدي��د كردهاند،
طبيعت بك��ر كشيت را بسي��ار شبيه
كشورهاي آن ناحيه ميدانند .تعداد زيادي رودخانه و آبشار كوچك به دره كشيت ميريزند و
ديوارههاي دره پر از سرخس و درختان پرتقال ،ليمو و نخل است .اين دره  3كيلومتر درازا دارد.
محليها به آبشار كشيت دريا ميگويند .در جنوب شهرستان كرمان (در فاصله  170كيلومتري
از كرمان) و در مكاني پرت و دور افتاده و البته هيجان انگيز به نام روستاي «كشيت» ميتوانيد
عالوه بر لذت بردن از بافت تاريخي ،از طبيعتي بكر نيز بهره ببريد.

به برونگرايي و درونگرايي در ازدواج دقت كنيم

كاروان رفت و تو در خواب
و بيابان در پيش

آيتاهلل جوادي آملي:
كسي كه بداند مسافر است ،قهرا ً به فكر حركت است و اگر مسافر
به فكر حركت باشد ،به فكر تحصي��ل زاد و توشه مطابق با مسير
و مقصد خواهد بود .در تعبي��رات ديني از كساني كه اهل سير و
سلوك نيستند به عنوان خوابيده يا مس��ت ياد ميشود .مست
كسي است كه «مي» عقلش را پوشانده است و بنابراين جواني يا
مقام و غرور و مال هم از آن جهت كه چهره عقل را ميپوشاند و
نميگذارد انسان بيدار شود و حركت كند ،مستكننده است .به
هر تقدير ،كسي كه نداند ناقص است و كاملي بايد او را تكميل كند
يا نداند نيازمند است و بيني��ازي بايد نيازش را رفع كند يا نداند
مسافر است و بايد حركت كند ،او در خواب است و سهمي از اخالق
ندارد و در حالت خواب هم ميميرد و در همان حال او را به جايي
كه نميخواهد ،ميبرند؛ چون حركت ،ضروري و يقيني است.
منبع :مراحل اخالق در قرآن

مادر ادب

مرجان سادات حسيني در توئيتي نوشت :عالمان شيعه شجاعت ،فصاحت
و عالق ه امالبنين ب��ه اهل بيت(ع) بهويژه امام حسي��ن(ع) را ستودهاند.
به گفته شهيد ثاني و مقرم ،امالبنين نسب��ت به خاندان پيامبر ،محبت
شديدي داشت و خود را وقف خدمت به آنان كرده بود؛ به همين دليل اهل
بيت نيز براي او احترام ويژه قائل بودند# .مادر_ادب #امالبنين

توئيتهاي كاربران شبكههاي اجتماعي در سالروز  ۲۶دي ماه و فرار محمدرضا پهلوي از ايران

عاقبت اعتماد به استکبار فراری شدن است

همزمان با  ۲۶دي ماه س�الروز فرار محمدرضا پهلوي از كش�ور ،كاربران ش�بكههاي
اجتماعي با هشتگ خاندان فراري در توئيتهايي از پهلوي و عبرتهاي  ۲۶دي ماه و
از خيانتهاي خاندان پهلوي نوشتند .از جمله نكاتي كه كاربران بدان اشاره داشتند و

آن را از عبرتهاي سالروز فرار پهلوي از ايران دانستند اعتماد به امريكا و انگليس بود
كه حتي به محمدرضا پهلوي بعد از سالها خوش خدمتي اجازه ندادند پس از خروج از
ايران به اين كشورها برود .در ادامه بخشهايي از توئيتهاي كاربران مرور شده است.

ديكتات��وري پهلوي را شبك��ه 4تلويزيون
BBCتوليد كرده استThe Greatest« .
 :Party on Earthبزرگتري��ن مهماني
روي زمين» ساخته حسن اميني(نوه علي
اميني نخستوزير شاه) .در سالروز «فرار»
محمدرضا پهل��وي ،توصي��ه ميكنم اين
مستند را ببينيد .در آپارات هست.
حميدرضا زندي:
يكي از عجايب تاري��خ اين است كه سالها
براي امريكا و انگليس نوكري كني ولي موقع
فرار ،از حضور در كشورشان جلوگيري كنن
و به اصطالح راهت ندهند و نهايتاً در آوارگي
و در مصر بميري# .خاندان_فراري
احسان اسدي:
ديو چو بيرون رود فرشته درآيد!سالروز فرار
محمدرضا پهلوي ،طليع��ه پيروزي ملت و

بلكه ثروتي از ايران را نابود كرد.
محمد نصوحي:
باورتون ميشه رضا شاه ،در پيمان سعدآباد
كه بين ايران ،تركيه ،عراق و افغانستان در
سال  ۱۳۱۶امضا شد ۸۰۰ ،كيلومتر مربع
اراضي مرغوب كوه آرارات رو به تركيه هديه
كرد! و 3هزار كيلومتر مربع دشت نااميد رو به
افغانستان داد و اروند رود رو هم به نام عراق
زد! درود بر پهلوي وطن پرست عاريايي!
كاربري با نام «مهدي»:
فرار شاه تنها يك واقعه تاريخي در انقالب
مردم ما به حساب نميآي��د ،بلكه نشان از
فروپاش��ي باورهايي است ك��ه سالياني در
فرهنگ سياسي كشور ما جا خوش كرده بود
و براي عدهاي به عنوان تابو و انگاره مقدس
به شمار ميرفت# .خاندان_فراري

صفحه توئيتري كاريكاتوريسم:
پدر و پسر عين هم خاك وط��ن رو واگذار
كردن ،عين هم مردم رو ب��ه خاك و خون
كشيدن ،عين هم جواهرات ملي رو دزديدن
و بردن! #پهلوي_خائن
كاوه حسيني:
از عبرتهاي تاريخ همين  ۲۶دي ماه هست.
محمدرضا پهلوي كه سالها با امريكاييها
رفاقت داش��ت و رفت و آم��د ميكرد و هر
امكاناتي را در اختيارشان ميگذاشت ،آخر
سر وقت فرار حتي نگذاشتند هواپيمايش
در امريك��ا بنشيند .اين عاقب��ت اعتماد به
امريكاست .امريكاييه��ا هيچ وقت دلسوز
نيستند و فقط منافعشان را ميبينند.
محمدرضا كردلو:
يكي از مستندهاي قاب��ل تأمل در توصيف

سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و
استقالل كشور گرامي باد.
فرهاد نظريان:
هر چند طرح چندباره دع��اوي در مجامع
بينالمللي براي استرداد اموال مسروقه ملت
ايران كه در اختيار خان��دان فراري پهلوي
است ،بينتيجه مانده است ،ولي بايد دعاوي
حقوقي ادام��ه يابد و دستگ��اه ديپلماسي
و قضايي كش��ور تمام كوشش خ��ود را در
بازگرداندن اين اموال كه حق مسلم مردم
است ،به كار گيرند.
كاربري با نام «محمدرضا»:
آيا ميدانيد اگر بحرين را نميفروختند ،هيچ
كشتي نميتوانست به سمت عربستان ،عراق
و ...حركت كند مگر ح��ق ترانزيت بپردازد؟
فقط قسمتي از خاك ايرانراپهلوينفروخت،

كانال تلگرامي «حامين مديا» نوشت:
زوجهايي ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنها بروﻧﮕﺮا و دﯾﮕري
درونگراس��ت ،چهار مشك��ل ارتباطي
ﺧﻮاهند داﺷﺖ:
 )۱تفاوت در ﺗﻔﺮﯾﺢه��ا :يكي از طرﻓﯿﻦ
ﺑﻪ مهماﻧﯽه��اي ﺷﻠﻮغ ﻋﻼﻗﻪ دارد
وﻟﯽ دﯾﮕﺮي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اس��ت در ي��ك
محيط آرام و با ي��ك دوست صميمي
خوشگذراني كند .همچنين ﻣﮑﺎنهاي تفريحي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 )۲شيوه ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت :دروﻧﮕﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا درﺑﺎره همه ﭼﯿﺰ راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 )۳شيوه ارﺗﺒﺎطي :فرد برونگرا ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎقهايي را ﮐﻪ در ط��ول روز اﻓﺘﺎده ﺑﺮاي همسرش تعريف
ميﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ميدهد ﯾﺎ ﺻﺪاي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎﻻ ميبرد ،ولي يك دروﻧﮕﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهد
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و هر وﻗﺖ ﻣﯿﻠﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
 )۴شيوه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ :فرد ﺑﺮوﻧﮕﺮا دوﺳﺖ دارد وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و
ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﯿﺼﻠﻪ دهد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد دروﻧﮕﺮا ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارد و از درﮔﯿﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

خدا آدم را عزيز ميكند

محسن باجالن در توئيتي نوشت :وقتي يكي از سرشناسترين نظاميان تاريخ دنيا هستي ولي اينطور دو
زانو و مودب جلوي يك مادر شهيد ميشيني ،خدا عزيزت ميكنه و كوتولهها نميتونن كوچيكت كنن.

سياستي تكراري كه ميتواند مؤثر شود!

مسعود براتي در رشته توئيتي نوشت :تضعيف رابطه ايران با چين كمك مهمي به امريكا براي
تحميل زيادهخواهيهايش در مذاكرات بر ايران است .از زماني كه بايدن اول دولتش گفت
نگران همكاري ايران با چين است تا االن هم مستمرا ً از زبانشان بيان شده است .يك طرف اين
سياست در داخل ايران است كه البته منشأ آن همان امريكاست .تالش ميكنند چين و در
يكمرتبه روسيه را قيم ايران معرفي كنند تا با تحريك و به هيجان آوردن جامعه ايران بتوانند
واكنشهاي غيرمنطقي از مسئوالن مرتبط بگيرند و در نهايت به هدف خودشان برسند .اين
سياست تكراري است و اگر حواسمان نباشد ميتواند مؤثر باشد.

مهربا ِن مجبور

يك سوم ساعت بيداري مردم جهان
با موبايل ميگذرد!

كان��ال تلگرامي «هفتهنام��ه فجازيست» از پژوهش ت��ازهاي از سوي
شركت « »App Annieخبر داد« .هفتهنام��ه فجازيست» بخشي
از اين پژوهش را در خصوص اشتغ��ال انسانها در ساعتهاي بيداري
به اشتراك گذاشته است .در مطلب فجازيس��ت ميخوانيم :براساس
پژوهش شرك��ت  App Annieم��ردم جهان  8/4ساع��ت از عمر
خودشون در شبانهروز رو صرف گوشي موبايل ميكنن.

آلودگي هوا بر تعيين جنسيت فرزندان
اثرگذار است

تراكتور کشاورزی باز هم گران شد!

كانال تلگرامي نود اقتصادي با انتشار جداول فوق نوشت :شركت تراكتورسازي باز هم گران كرد؛
قيمت تراكتور طي  ۱۵ماه  ۱۲۲درصد گران شده است! درحاليكه هفت دهك از روستاييان
ديگر توان خريد تراكتور حتي با اقساط بلندمدت را نيز ندارند ،اما شركت تراكتورسازي طي
۱۵ماه اخير قيمت محصوالتش را به طور ميانگين  ۱۲۲درصد افزايش داده است.

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت :مطالعاتي كه روي بيش
از  6ميليون تولد در امريكا و سوئد انجام گرفته نشون ميده آلودگي آب
و هوا در تعيين جنسيت نوزادان تأثیر بسزايي داره! مث ً
ال آلودگي جيوه،
كروم و آلومينيوم باعث افزايش تولد پسران ميشه ،در حالي كه آلودگي
سرب نسبت دختران را افزايش داده!
ميرزايي به شوخي نوشته است :االن ميتونيد براي افزايش احتمال نوزادتون
با جنسيت مختلف به شهرهاي متفاوت مهاجرت كنيد ،البته مسئوليت
تأثيری كه روي سالمتي خودتون و نوزادتون هم ميذاره پاي خودتون.
تصویر منتخب
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درسهاي اقتصاد تركيه

علي محمدي در كانال تلگرامي خود نوشت:
فراز و فرود اقتص��ادي در تركي��ه ميتواند
درسها و تجربياتي گرانبها داشته باشد .به
صورت خالصه اصالح ساختارهاي اقتصادي
در تركيه بي��ن ساله��اي  ۲۰۰۱تا ۲۰۰۵
مرهون دو نكته اساسي است :اول ،اتفاقنظر
جريانهاي سياسي بر ريش��ه اصلي بحران
اقتصادي و ارجحيت يافت��ن منافع ملي بر
منافعحزبيبرايعدمسنگاندازيرقباييكه
در قدرت نيستند و همراه كردن افكار عمومي.
دوم ،تثبيت و كنترل شاخصهاي اقتصادي
كه از جمله الزامات و زمينههاي اساسي شروع
اصالح نظامهاي اقتصادي است .اصالحات
اقتصادي در ابتداي حاكميت حزب عدالت
و توسعه نشان داد هرگونه تحول بنيادين در
اقتصاد باید در يك دوره كوتاه چندساله انجام
گيرد .از جمله اقدامات مثبت دولت اردوغان
در تركيه ،اجراي مؤثر و يكپارچه اصالحات
ساختاري اقتصادي بود.
در مقايسه با تركيه ،طي دو دهه اخير ،ايران
به دنبال اصالحات اقتصادي وارد شوكهاي
گوناگون ميشود .تجربه نشان ميدهد اگر هر

دو،سه سال اقتصاد را به بهانه اصالح ساختارها
وارد شوك كنيم ،نتيجه مثبت نخواهد داد و
چهبسا يكي از عواملي ك��ه باعث به نتيجه
نرسيدن طرحهاي اصالح اقتصادي ميشود،
همين عدم همزماني آنها باشد .رهبر معظم
انقالب در ششم شهريورماه امسال فرمودند:
«درحلمشكالتاقتصاديدنبالراهحلهاي
موقتي و مسكن و مانند اينها نبايد رفت ،چون
اينها گاهي اوقات مشكل را افزايش ميدهد،
اينمسكنهاوعالجهايموقت،گاهيمشكل
را اضافه ميكند ،بايد براي رفع اين چالشها به
راهحلهاي اساسي پرداخت».
ديگر تجربهاي كه از اقتصاد تركيه ميتوان
گرفت ،اين است كه يك اقتص��اد هر اندازه
هم رشد كرده باشد ،چنانچه اين رشد متأثر
از مؤلفههاي برونزا باش��د ،نميتواند آينده
آن را بيمه كند .رشد اقتص��ادي پايدار بايد
متأثر از عوام��ل تولي��دي درونزا و متكثر
باشد ،تكصنعتي بودن در ي��ك اقتصاد يا
وابستگي فزاينده به يك صنعت (توريسم و
سرمايهگذاري خارج��ي در تركيه ،نفت در
ايران) ،باعث بروز چالش در آينده ميشود.

بازي تبليغاتي ائتالف متجاوز به يمن

عليرضا تقوينيا در كان��ال تلگرامي خود
نوشت :در روزهاي اخير نيروهاي العمالقه
وابسته با امارات با پشتيباني بسيار پرحجم
هوايي ،توانستن��د شهرستانهاي بيحان،
العلم و عسي�لان را ب��ا دادن تلفات بسيار
سنگين از ارتش يمن پس بگيرند .به نظر
ميرسد علت ورود مجدد و مؤثر امارات به
تحوالت جنگ يم��ن ،واكنش و عصبانيت
نسبت به توقيف كشتي اين كشور توسط
نيروي دريايي انصاراهلل يمن باشد.
نكتهمهميكهذكرآنالزمبهنظرميرسداين
است كه پس گرفتن سه شهرستان در استان
شبوه (كه در گذشته جزئی از جمهوري يمن
جنوبي بود) يك پيروزي راهبردي محسوب
نميگردد و اين در حال��ي است که خطوط
نبرد در اطراف م��أرب بهعنوان اصليترين و
تعيينكنندهترين شهر براي انصاراهلل ،هنوز
تغيير خاصي نكرده لكن احتم��االً ابوظبي
و دبي باب��ت اين خبط خ��ود هزينه گزافي
را پرداخ��ت خواهن��د كرد .نگارن��ده براين
باور بوده كه پ��س از ناكامي در جنگ هفت
ساله عليه دولت نجات مل��ي يمن ،ائتالف

سعودي اماراتي در ح��ال ايجاد يك جريان
رسانهاي است تا شكستهاي بزرگ خود را
تحتالشعاع قرار دهد و رسوايي پخش بخشي
از فيلم هاليوودي ك��ه تركي المالكي سعي
داشت آن را كارخان��ه ساخت موشكهاي
ايران در بن��در الحديده يم��ن معرفي كند
نيز در همين راستا تحلي��ل ميشود .نبايد
فراموش كرد هدف ائتالف سعودي -اماراتي،
تصرف صنع��ا ،براندازي دول��ت نجات ملي
و خلع سالح انصاراهلل ب��ود ،در حالي كه در
شرايط فعلي۷۰ ،درصد جغرافياي جمعيتي
يمن تحت سيطره كام��ل دولت نجات ملي
قرار دارد .نكته مهم ديگري كه خاطرنشان
ميشود اينكه در ط��ول هفت سال گذشته
پيشرفتهاي چشمگي��ري در سازمان رزم
انصاراهلل و تجهي��زات موشكي و پهپادي آن
ايجاد شده كه شكست اين جنبش را تقريباً
ناممكن كرده و صدالبته سعودي و امارات نيز
متوجه آن شدهاند لكن درصددند با حداقل
هزينه و با شانتاژ و تبليغات پرحجم رسانهاي
جنگ را به پايان برسانند و انهزام سياستهاي
خود را به محاق ببرند.

چين در پي سلطه كشورهاي دنياست؟

مهدي خانعليزاده در توئيتي نوشت :رسانهها
به شما ميگن ك��ه چين دنب��ال استعماره و
ميخواد سلط ه خ��ودش رو به كشورهاي دنيا
تحميل كنه«.هنري كیسينجر» به شما ميگه

كه اساساً در فرهن��گ سياسي چين ،تجاوز و
استعمار و صدور ارزشهاي چيني وجود نداره
و پكن برخالف واشنگتن دنبال تسلط بر جهان
نيست .انتخاب با شماست كه كدام را بپذيريد.

محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود نوشت :من آدمهاي مهربان كالفه و غمگين زيادي
را ميشناسم؛ آدمهايي كه ديگران دوستشان دارن��د و مهربانيشان را ستايش ميكنند ،اما
حال خودشان خوب نيست .من آدمهاي خوب زي��ادي را ميشناسم كه مهربانند چون بلد
نيستند جور ديگري باشند ،چون اگر جور ديگ��ري باشند خودشان را دوست ندارند و چون
اگر مهربان نباشند ،احساس گناه ميكنند .م��ن آدمهاي مهربان زيادي را ميشناسم كه از
ديگران آسيب ميبينند اما نميتوانند عصباني بشوند و پاسخي بدهند .من آدمهاي خوب
زيادي را ميشناسم كه مهربانند اما آزاد نيستند .آنها چارهاي جز مهربان بودن ندارند .ما آنها
ش و اسيرشان ميكنيم .آنها الزم دارند خشمگين شوند و دوست داشته بشوند ،حرف
را ستاي 
بزنند و كسي طردشان نكند ،گاليه كنند و كسي نگويد از تو انتظار نداشتيم .آنها حق دارند
مهربان مجبور،
كمي جور ديگري باشند و بعد اگر خواستند مهرباني را «انتخ��اب» كنند.
ِ
جايي در ميانه فضيلت و ناتواني گرفتار است .ديگران او را ستايش ميكنند اما خودش خالي
و درمانده ميشود.

بنده بهبه و چهچه نباشيم

مهدي حميدي در كانال تلگرامي خود نوشت:
دیروز صبح توي برنامه «سمت خدا» حامد
كاشاني داشت در م��ورد عبيداهلل بن عباس
صحبت ميكرد .اينكه چطور امام مجتبي (ع)
اون رو به ج��اي قيس بن سع��د (كه خيلي
توانمندت��ر و باهوشتر ب��ود) فرمانده سپاه
خودش كرد و اون هم ب��ا دريافت يك رشو ه
كالن از معاويه به امام مجتبي خيانت كرد و به شام رفت .نكت ه جالبي گفت.
گفت تمام اون رشوه رو (چيزي حدود صدهزار دينار نقره يا بيشتر) در مسير رفتن به شام خرج
كرد .چرا؟ چون توي مسير هر كسي رو ميديد يه پولي بهش میداد .چرا؟ چون خوشش ميومد
ازش تعريف كنن .به قول كاشاني «بند ه بهبه و چهچه مردم بود».
اين نكت ه ذكر شده كنار نكت ه چند روز پيش حرفهاي رهبر انقالب يه چيزي رو به ذهنم آورد.
گفت كه «غيرت ديني خودتون رو حفظ كنيد ».اين دقيقاً با بند ه بهبه و چهچه مردم بودن در
تضاده حتي در جامع ه ديني.
حاال شبكههاي اجتماعي مصداق اتم و اكمل اين بندگ��ي و زوال غيرت دينيه .غلب ه گفتمان
غيرديني و لوپ بازخورد در اين شبكهها باعث ميشه كه آدم روزبهروز «معتدلتر» بشه به قول
خودشون .درحاليكه اعتدال ،بين حق و باطل راه رفتن نيست .اتفاقاً در مورد دين و حق بايد
سفت ايستاد.
طبيعتاً اين حرفم به معناي بداخالقي و برخورد خشن نيست! بحثم سر عقبنشيني نكردنه.
باالخره يه چيزهايي در دين حرامه مثل شرب خمر يا همجنسب��ازي .نميگم راه بيفتيم به
هركسي كه در اين مورد حرفي زده بود بپريم ،تهديد كنيم و...
اما نبايد حرفي هم در تأييد قضيه زد .متأسفانه خيلي ديدم كه مذهبيها به اسم «باالخره بايد
به هر سبك زندگي احترام گذاشت» از مواضع محكم ديني خودشون عدول ميكنن .دليلش هم
روشنه.
لوپ بازخورد در شبكههاي اجتماعي به نحوي عمل ميكنه تا شما وقتي حرفي خالف خواست
شبكه ميزني با افت ايمپرشن و از دست دادن اليك و فالوور ،تنبيه بشي .در عوض وقتي عليه
دين و ديندار موضع ميگيري ميبيني كه فيواستار ميشي و كلي فالوور ميگيري.
اينه كه ميگم فعاليت زياد توي شبكههاي اجتماعي (براي خودم البته) آدم رو از مواضع دينيش
دور ميكنه .مگه اينكه اونقدري نظر سايرين براش بياهميت باشه كه بدون ترسيدن حرفي كه
به نظرش درسته رو بزنه .خيلي مهمه بدونيم كه نظر بقيه تا چه حد و تا كجا بايد برامون مهم
باشه .مخصوصاً در مواجهه با دوراهيهاي ديني كه به نظرم نظر سايرين اص ً
ال اهميتي نداره.
ما ابتدا به ساكن حق تحميل نظر خودمون رو نداريم ام��ا نبايد اين سكوت و سكون منجر به
تشجيع طرف غيرديني براي عقب روندن من و شماي ديندار از مواضع ديني خودمون بشه.

