
   محمدرضا صدیقی:
 اگه رئیسی به جای رفتن به روسیه به امریکا 
س��فر کرده بود واکنش غربگراهای وطنی 

چی بود؟
   امین موسوی:

یه دونه حزب اللهی تو تلویزیون های روسیه 
و چین برنامه نداره ولی رفقای اصالح طلب 
ش��ما خاک بی بی س��ی و صدای امریکا رو 
خوردن. یه حزب اللهی تا حاال نگفته امضای 
فالن مقام روس تضمینه ولی رفقای شما 
کارت پس��تال تبری��ک کریس��مس برای 
غربی  ها می فرس��تادند. فرقه بین تعامل و 

وادادگی، سعی کنید بفهمید.
   محمود میرحاجی:

 سفیر س��ابق ایران در روسیه: »دولت قبل 

تمایلی به برق��راری ارتباط و اس��تفاده از 
ظرفیت کشور روسیه نداش��ت، تا آنجایی 
که پوتین در پایان س��فرش ب��ه ایران در 
زمان روحانی گفته بود در دی��دار با رهبر 
و رئیس جمهور ایران ب��ا دو رویکرد کاماًل 
متفاوت روبه رو شدم.« حاال متوجه اهمیت 

سفر  رئیسی به روسیه می شیم.
:»Eren Yeager« کاربری با نام   

خالص��ه ای از مطالب تایمالی��ن اصالحات 
در چند روز آینده: رئیسی شکست خورد و 
هیچ قرارداد مهمی با روسیه نبست! رئیسی 
مملکت را به روس��یه فروخت! اصاًل قرارداد 
روسیه را ظریف نوشت! زبان بدن رئیسی در 
روسیه نشان داد ما مستعمره روسیه هستیم! 

ترکمنچای؟ این بود دیپلماسی عزت تان؟

   علیرضا سلیمانی:
دوس��تانی که منتظر پروپاگان��دا با عکس 
اس��تقبال از رئیسی در مس��کو هستند، از 
االن در جریان باشند که استقبال فرودگاه 
همیش��ه در س��طح معاون وزیر خارجه و 
استاندار و شهردار انجام  می شده، پیشاپیش 

از زحمات شما سپاسگزاریم.
   عبدالرحیم انصاری:

 چه بدخواهان بپذیرند چ��ه نپذیرند ایران 
امروز خودش را میان ش��ش ابرقدرت برتر 
دنیا جا داده است. امریکا، انگلیس و فرانسه 
در یک ط��رف، و ایران، روس��یه و چین در 
طرف دیگر معرکه قرار دارند. این یک ادعا 
نیست، واقعیتی است که غربی ها نیز بدان 
اذعان دارن��د. غرب مجبور اس��ت با ایران 

ابرقدرت کنار بیاید.
   کاربری با نام »ایشی خاکی«:

 خوب��ی س��فر رئیس��ی ب��ه روس��یه برای 
غرب پرست  ها اینه که مجبور نیستن زحمت 
بکشن اراجیف جدید بنویسن. کافیه همون 
چرندیاتی رو که در مورد سفر امیرعبداللهیان 
به چین نوشتن بازنویسی کنن. فقط هر جا 

کلمه چین بود تغییرش بدن به روسیه!
   علیرضا نظرآباد:

واال نمی دونیم به چه س��از ای��ن برانداز ها و 
اصالح طلب��ان باید دول��ت رو اداره کرد. اول 
میگن تعامل با جهان ندارید، وقتی میریم برای 
تعامل میگن وادادید. میگن زبان دنیا را بلد 
نیستید، وقتی میریم برای گفت وگو با جهان 

باز میگن فالن. چند چندین با خودتون؟
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دولت به کدام سازتان اداره شود؟
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به مخالف خوانی های سفر رئیس جمهور به روسیه

سفر رئیس جمهور به روسیه و گفته های روزهای اخیر دکتر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در 
خصوص چین و روسیه موجب شد برخی از کاربران شبکه های اجتماعی که همواره به هر عملکرد 
دولت بدبین اند، توئیت  هایی اعتراضی را به اشتراک  بگذارند. در همین راستا صادق زیباکالم در 
توئیتی نوشته است: » یادم باشه جناب دکتر عبداللهیان از روسیه که برگشتن بگم اون سردر نه 

شرقی نه غربی وزارت خارجه رو که مدت هاست دیگه بی مصرف شده بیارن پایین «. کاربران در 
پاسخ به این گروه از عدم فهم مسئله و درک نکردن تفاوت تعامل با وابستگی نوشتند و این گونه 
استنباط کردند که مشکل مخالفت های این گروه نه دلسوزانه بلکه بهانه گیرانه است. در ادامه 
بخش  هایی از اظهارنظرهای اصحاب توئیتر در پاسخ به زیباکالم و سایر همفکران او مرور شده است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

صراط مستقیم همان بندگی خداست
آیت اهلل  خوشوقت)ره(:

آیات زیادی پشت سر هم از قول انبیا نقل می کند که آن پیغمبر 
آمد و گفت:  »یا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَ ما لَُکْم ِمْن إِلٍه َغیُرُه«. چند تا از انبیا 
را نقل می کند که همه حرف شان این است »یا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَ«. در 
برابر بت و خورشید و آب و ماه و ستاره بندگی و بردگی نکنید فقط 

در برابر خدا که آفریدگار شماست بندگی و اطاعت فرمان کنید.
سخن انبیا از اول تا آخر همین مسئله بندگی در برابر خداست. 
قرآن کریم این مسئله را متقن تر، محکم تر مبتنی بر فلسفه وجود 
بیان کرده که فطرت هر انس��انی می پذیرد. با اینکه همه شرایع 
دعوت به بندگی در برابر خداست اما در هیچ شریعتی مانند قرآن 
به این صراحت و روشنی و وضوح نیامده است و از آن راه تعبیر به 
صراط مستقیم فرموده است، صراط مستقیم را هم تفسیر نموده 

به بندگی در برابر خدا، یعنی همان  »اْعُبُدوا اهللَ«.
منبع: کانال رسمی حضرت آیت اهلل  خوش��وقت تهرانی)ره( در 

پیام رسان ایتا

   آیينه نفس

چامسکی: کودتای نرم در امریکا جریان دارد

حمید خاکباز در توئیتی نوشت: اگر معلمان به جای گفتن جمالتی همچون »االن مدیر 
مدرسه را صدا می کنم تا تو رو آدم کنه«، »باید پرونده ت رو بدیم بهت و از این مدرسه اخراج 
بشی « و... سعی کنند مشکالت دانش آموزان را درک و حل و فصل کنند آنگاه مدرسه  ها 

جای بهتری خواهد شد؛ هم برای دانش آموزان هم برای معلمان.

رحمان قهرمان پور در توئیتی نوشت: اسرائیل به شکل عجیبی امارات را تشویق می کند به 
حمالت ابوظبی واکنش نشان دهد. شاید به این دلیل که آن را فرصتی برای تقویت توافق 
ابراهیم می داند. اما در طرف دیگر ماجرا ای��ن تحلیل وجود دارد که این حمالت می تواند 

نتیجه توافق ابراهیم باشد. پارداوکس توافق ابراهیم برای امارت همین است.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، 
 USA« در کان��ال تلگرامی خ��ود با ن��ام
Study « از تازه  ترین یادداش��ت چامسکی 
گزارش کرد. او نوش��ته اس��ت: چامسکی، 
فیلسوف و نظریه پرداز امریکایی با بیان اینکه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق امریکا 
پایگاهی از هواداران خشمگین دارد، هشدار 
داد که با وجود این شرایط، در ایاالت متحده 

کودتایی نرم در جریان است.
این مورخ و منتقد سیاس��ی اجتماعی، در 
مصاحبه با روزنامه ال پائیس اسپانیا، درباره 
خطر کودتای نرم در امری��کا پس از حمله 
جنجالی هواداران ترامپ به کنگره در ششم 

ژانویه 2021 هشدار داد.
چامسکی در پاسخ به سؤالی درباره پیامدهای 
این رویداد خشونت  آمیز خاطرنشان کرد: این 
اقدام که در واقع تالشی برای سرنگونی یک 
دولت منتخب بود، در اقدامی صریح و آشکار 
از سوی ترامپ انجام ش��د؛ با این عنوان که 
»در انتخاب��ات تقلب و س��رقت آرا صورت 

گرفته، پس پیش به سوی کنگره!«
به گفته چامس��کی، تالش برای سرنگونی یک 
دولت منتخب، در واقع یک کودتا اس��ت و آن 
حمله خش��ونت بار، کودتا محس��وب  می شد. 
اگرچه آن زمان، مخالفت برخی جمهوریخواهان 

با حضور یافتن در آن اقدام از به نتیجه رسیدن 
آن جلوگیری کرد، با این وج��ود هدف آنها، با 
کودتای نرم که هر روز در برابر چشمان همگی 

در حال جریان است دنبال می شود.
به تأکید این زبان ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه 
امریکای��ی، جمهوریخواهان این ب��ار با دقت 
تمام برنامه ریزی می کنند تا بار دیگر این اقدام 
با موفقیت به انجام برسد و اطمینان دارند که 
رأی دهندگان قدرت لغو نتیجه انتخابات را دارند 
و در همین راس��تا، در حال تدارک ده ها قانون 
هستند تا از رأی دادن افراد »مجهول الهویه«، 

اقلیت و فقیر جلوگیری کنند.

چامس��کی با هش��دار درب��اره اینکه حزب 
جمهوریخواه دیگر یک نهاد سیاسی نیست، 
بلکه قدرت نوفاشیست است، تصریح کرد: 
اگرچه امریکا از نظ��ر تکنولوژی و فرهنگی 
جامعه ای پیشرفته است اما در سایر زمینه ها 

همچنان عقب مانده است.
درباره احتمال این که دونالد ترامپ موفق به 
پیروزی در انتخابات 2024 شود، چامسکی 
گفت: کاماًل ممکن است زیرا او پایگاهی از 
هواداران خشمگین را دارد. او رهبران حزب 
جمهوریخواه را وحش��ت زده کرده است و 
همه از دستوراتش اطاعت می کنند. اگر آنها 

موفق به تحقق این کودتای نرم در جریان 
شوند و کنترل و اصالح نظام انتخاباتی امریکا 
را به دست گیرند، می توانند در انتخابات آتی 

برنده شوند.
نوام چامس��کی توضیح داد که ترامپ یک 
عوام فریب حرفه ای است و به خوبی می داند 
چطور سموم را که در زیر سطح جامعه امریکا 

قرار دارد، بیرون کشیده و به صحنه آورد.
وی گفت: در حال حاضر گروهی هس��تند 
که او را مانن��د بنیتو موس��ولینی به عنوان 
نماینده منتخب خدا ستایش می کنند و آنها 
جزو همان افرادی هس��تند که به کاپیتول 
س��اختمان کنگ��ره امریکا حمل��ه کردند. 
بنابراین دموکراسی امریکایی به شدت تحت 

خطری جدی قرار گرفته است.
استاد زبان شناس��ی دانش��گاه پنسیلوانیا 
در خصوص ریاس��ت جمهوری جو بایدن 
دموک��رات نیز ب��ا صراحت اع��الم کرد که 
انتظار زی��ادی از او نمی رود اما نتایج برخی 
برنامه ه��ای مل��ی او مثبت بوده اس��ت. با 
این وجود، اجرای ای��ن برنامه ها که عمدتاً 
توس��ط برنی س��ندرز رهب��ر مترقی  ترین 
جناح حزب دموکرات ها طراحی ش��ده، از 
سوی اپوزیسیون معلق شده و تقریباً هیچ 

دستاوردی نداشته است.

مدرسه می تواند جای بهتری باشد پارادوکس توافق ابراهیم برای امارات

پیام بنده ای که موسی)ع( به خدا منتقل نکرد
حضرت موسی)ع( از محلی عبور می کرد، 
ش��خصی از بنی اس��رائیل گف��ت: »یا 
موسی، من پیغامی دارم، آن را به خدا 
برسان. به خدا بگو من هیچ گاه به یاد تو 
نیس��تم اما وضع دنیای من خیلی هم 

خوب است و هیچ مشکلی ندارم.«
وقتی حضرت موس��ی)ع( به کوه طور 
رسیدند، به خاطر اینکه این پیغام حرف 
سنگینی بود آن را بیان نکردند اما خدای متعال به موس��ی فرمود: »موسی! پیغام بنده ما را 
بگو.« موسی عرض کرد، خدایا این طور می گوید. خدای متعال خطاب به موسی کرد و فرمود: 
به او بگو که تو به یک عذابی گرفتار هستی که خودت هم از آن غافلی و آن عذاب این است که 

شیرینی ذکر و یادم را از تو گرفته ام و از من بیگانه شده ای!

 آیا ایران و چین
 در حال اتحاد علیه امریکا هستند؟

کانال تلگرامی »اندیش��کده راهبردی 
تبیین « به نقل از مقاله نشنال اینترست 
درباره دیدگاه ه��ای مختلف پیرامون 
روابط ایران و چین نوشت: طبق دیدگاه 
اول، این روابط، ف��ارغ از تنش یا بهبود 
رابطه ایران و غرب، در جریان اس��ت. 
دیدگاه دوم معتقد اس��ت ک��ه روابط 
خاصی وجود ندارد و چین هرگز روابط 

تجاری اش با ایاالت متحده را فدای رابطه با ایران نخواهد کرد.
اما در دیدگاه نویسنده، ایران نه کاماًل در محور شرقی جای می گیرد و نه به بهای توافق با غرب 
از چین دست خواهد شست ولی در صورت شکست برجام، تهران به طور کامل به چین متعهد 
خواهد شد. مزیت راهبردی ایران برای چین به ویژه طرح »یک کمربند، یک جاده«، جلوگیری 
از وابستگی این پروژه به کش��ورهای آسیای میانه و قفقاز اس��ت که عمدتاً وابسته به مسکو 
هستند. روسیه درصدد ایفای نقش��ی متوازن در رقابت امریکا و چین است و پکن نمی تواند 
کاماًل به آن اعتماد کند. انگیزه اصلی ایران از بهبود رابطه با چین نیز، رشد اقتصادی، توازن در 
سیاست خارجی و خنثی سازی تحریم های امریکاست. در عین حال که برخی نخبگان ایرانی 

نگران گرفتاری کشورشان در »تله بدهی« و افزایش وابستگی تهران به پکن هستند.
نویسنده به امریکا توصیه می کند که محتاطانه از سیاست  هایی که ایران را بیش از پیش به 
سوی چین سوق دهد، اجتناب کند. بازگش��ت کامل به برجام و رفع تحریم های هسته ای و 
همکاری درباره اهداف مشترک در افغانس��تان، در کنار اتخاذ سیاست »چماق و هویج« در 

خصوص سیاست های منطقه ای ایران، از جمله پیشنهادات این مقاله است.
پیشبرد پروژه »یک کمربند، یک جاده« اهمیت مسیر اتصال چین به اروپا از طریق پاکستان، 
ایران و قفقاز را بیش از پیش افزایش خواهد داد. همچنین زمینه های ساختاری تقابل امریکا و 

ایران، مانع مهمی در پیشبرد همکاری های منطقه ای میان دو کشور خواهد بود.

آل سعود مشتری آبکش آهنین!
کان��ال تلگرامی »تحلی��ل راهبردی « 
یادداش��تی از محمدرضا فرهادی را به 
اشتراک گذاشت. در این یادداشت آمده: 
پس از بی حیثیتی سامانه های پاتریوت 
امریکا و جمع آوری آن توسط آل سعود، 
عربس��تان برای خرید گنب��د آهنین 

صهیونیست ها به تکاپو افتاده است.
وب سایت بریکینگ دیفنس عربستان 
سعودی این سامانه صهیونیستی را یکی از بهترین س��امانه  ها در برابر موشک های کوتاه برد 
در منطقه می داند که برای رهگیری موش��ک های »کروز « طراحی ش��ده است! نکته جالب 
اینجاست که این سامانه به علت ضعفش در جنگ 12 روزه غزه، باعث شد که طنزپردازان بر 
این سامانه اسم »آبکش آهنین« بگذارند. در رابطه با این اقدام عربستان سعودی برای خرید 

سامانه گنبد آهنین ذکر چند نکته ضروری است:
1- بسیاری تمایل عربستان به خرید س��امانه گنبد آهنین را در راستای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی می دانند و این همکاری های نظامی را مقدمه ای برای برقراری روابط 
سیاسی در آینده می دانند؛ امری که امارات از 1۵ سال گذشته، ابتدا از حوزه نظامی و امنیتی 

شروع کرد و سپس به »پیمان ابراهیم « رسید.
2- رژیم صهیونیس��تی به دنبال تأثیرگذاری در جنگ یمن از طریق حمایت های نظامی و 
تسلیحاتی است و هم اکنون بس��یاری از منابع خبری اعالم کرده اند که این رژیم در جزیره 

سقطری به صورت رسمی حضور پیدا کرده است. 
3- اقدام سعودی برای خرید سامانه های پدافندی، ضعف موضع آن از اجرای نقشه های آفندی 
در گذشته تا تالش برای حفظ بقا و موجودیت در مقطع کنونی را نشان می دهد؛ تا چند سال 
پیش ریاض بیشتر به دنبال خرید تسلیحات آفندی بود و اکنون با توجه به بروز ضعف های نظامی 

عدیده و عدم توانایی در مقابل نیروهای یمنی به دنبال خرید سامانه های پدافندی است.
در مجموع می توان گفت عربس��تان س��عودی چه در حوزه آفندی و چه پدافندی کشوری 
وابسته است و با توجه به ضعف های عدیده نظامی، بسیاری از بازیگران همچون امریکا و رژیم 

صهیونیستی از این نقطه ضعف در جهت دوشیدن هر چه بیشتر آن استفاده می کنند.

مهارت  های ارتباطی که در ازدواج مهم است
کانال تلگرامی حامین مدیا در مطلبی در 
خصوص مهارت های زندگی نوش��ت: در 
ازدواج بیش از هر چیز مهارت های ارتباطی 

اهمیت دارند! این مهارت  ها شامل:
 گوش دادن فعال: پذیرش واقعیت های 

مثبت، منفی، خنثی.
پذیرش تفاوت آدم ه��ا: یعنی به تعداد 
موجودات زمین، تفاوت نگرش، باورها، 
عقاید و ارزش هاست. بیان احساسات، مهارت ابراز وجود: اینکه فرد الزم است که بداند در یک 
جا هایی باید مصالحه کند و کوتاه بیاید. تالش و نگهداری: اینکه در طول زندگی از عشق مراقبت 
و نگهداری کند. همین مهارت ها باید در حل مسئله هم به کارتان بیایند. یک انسان نمونه به 

جای آن که بگذارد کار ها بدتر شود، اختالفات را حل می کند.

نژادپرستی به سبکی جدید!
دکتر فردین علیخواه در کانال تلگرامی 
خود نوشت: ارزش  هایی که بازار تبلیغ 
می کند با ارزش  هایی که این روز  ها در 
ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه وی��ژه 
اینستاگرام می بینیم چقدر تناقض 
دارد. منظ��ورم جمله  های��ی نظی��ر 
»خودت باش « و »ب��ه قضاوت های 
دیگران اهمیت نده « است که دقیقاً با 
ارزشی که در این بیلبورد تبلیغ می شود یعنی »خجالت کشیدن به خاطر نداشتن دندان های 

سفیدی همچون برف « تناقض دارد.
ای کاش روی بیلبورد  ها خجالت کشیدن به خاطر نداشتن دندان های سفیِد مورِد نظر بازار 
تبلیغ نمی شد. بدون شک من با کامپوزیت یا لمینیت مشکلی ندارم ولی خجالت زده کردن 
کسانی را که دندان هایشان طبق استانداردهای روز پس��ند بازار نیست، منصفانه نمی دانم. 
 ای کاش آدم  ها هر زمان که خنده شان می گیرد بدون ترس از قضاوت شدن، آن هم به خاطر 
رنگ دندان هایشان، بخندند. متأسفانه این روز ها انسان  ها گویی به دو دسته تقسیم می شوند: 
سفیددندان  ها و سیاه دندان  ها و بازار با چنین تبلیغاتی چه اضطرابی در بین افراد جامعه ایجاد 
می کند تا به هر شکل ممکن به گروه نخست بپیوندند. در عصر جدید شاید نژادپرستی بر اساس 
رنگ پوست تضعیف شد ولی حاال گویی قسمت های مختلف بدن به جای مفاهیم کلی نظیر 
نژاد نشسته است و بر این اساس درباره انسان  ها قضاوت می شود. اینکه رفتارهای اجتماعی 

کسی را به خاطر رنگ دندان هاش محدود کنیم تفاوت چندانی با نژادپرستی ندارد.

 سهم قربانیانِ جنایت تاریخی در ایران
حداقل ساخت یادبود هم نیست؟

الهام عابدینی در رشته توئیتی نوشت: قحطی بزرگ در ایران در زمان اشغال 
ایران در روزهای جنگ جهانی اول، حداقل 3میلیون قربانی به جا گذاشت. 
جنایتی بزرگ که کمتر یاد می شود. این مجس��مه  ها در دوبلین، یادبوِد 
قحطی قرن 1۹ ایرلند اس��ت که حدود یک میلیون قربانی داشت. سهم 
قربانیاِن جنایت تاریخی در ایران، حداقل ساخت یادبود هم نیست؟  نکته 
جالب اینکه هر دو قحطی ِ بزرگ در ایران و ایرلند یک نقطه اشتراک دارند: 
عامِل هر دو جنایت انگلیس بود! انگلیسی که همواره با شگردهای رسانه ای، 

رِد پای خودش را از جنایت ها، مناقشه  ها و درگیری  ها پاک می کند.

این طرح را بخوانید
امین زاده حس��ین در توئیتی نوش��ت: همزمان با برگزاری جلس��ات 
کارگروه طرح صیانت، 10 هزار کیلومتر آن طرف تر در واشنگتن دی سی 
هم کمیته قضایی س��نای امریکا مش��غول بررس��ی طرحی با عنوان 
 » American Innovation and Choice Online Act«
است. مطالعه این طرح به همه فعاالن و حامیان زیست بوم استارتاپی 

کشور توصیه می شود.

 اعالم فهرست 
پردرآمد ترین یوتیوبرهای ۲۰۲۱

کانال های تلگرامی در خبری فهرست پردرآمد ترین یوتیوبرهای 2021 را 
منتشر کرده اند. این افراد عبارتند از:

جیمی دونالدسون، جوان 23 س��اله امریکایی، با درآمد ۵4 میلیون دالری، 
پردرآمد ترین سازنده محتوا برای شبکه اجتماعی یوتیوب در سال 2021 شد.

رده دوم این فهرست در اختیار جیک پول )Jake Paul(، بوکسور حرفه ای 
امریکایی، با 4۵ میلیون دالر درآمد قرار گرفته است.

مارک ادوارد فیشباخ، معروف به مارکیپلیر )Markiplier(، نیز با کسب 
3۸ میلیون دالر در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است.

نشریه فوربس تخمین زده که 10 کاربر پردرآمد شبکه یوتیوب در مجموع 
300 میلیون دالر در سال 2021 به دست آورده اند.

    تصویر منتخب

   سیدعطاءاهلل مهاجرانی با اشتراک تصویری از صفحه »حقائق مذهله « نوشت: کتابفروش 
نگران کتاب هایش نیست؛ برای اینکه کتابخوان، دزد نیست و دزد کتاب نمی خواند!


