
حس��ن رحيم پور در توئيتي نوشت: آنتوني 
بلينكن وزير خارجه امريكا هفته گذش��ته 
مجدداً تأكيد كرد: جو باي��دن هدفي كاماًل 
مش��ترك با اس��رائيل در قبال ايران دارد و 
اگر گاه در موردي چون برجام روشي كمي 
متفاوت داريم اما هدف ما كامالً يكسان است. 

)قابل توجه ديپلماسي »واقع بين«(

عارف چراغي در توئيتي نوشت: همين طور 
كه اليك ها و كامنت هاي شما ميتونه در 
سرنوشت يك اكانت مؤثر باشه، رأي هاتون 
هم ميتونه در سرنوشت كشور اثر بگذاره. 
هرچ��ه ايمپرش��ن انتخابات باالت��ر بره، 
 قدرت ملي كشورمون بيشتر ميشه. امضا: 

)يك توئيتري(

يكي از فعاالن توئيتر با نام »حواس پرت« توئيت كرد: تنها موندن خيلي بهتر از اينه كه با 
داشتن يه سري توهم و فانتزي هاي صورتي از زندگي مشترك، ازدواج كني! زندگي واقعي 
با اون چيزاي گوگولي كه تو اينستاگرام مي بينيد خيلي فرق داره. هم سخته هم شيرينه. 

تايم طاليي انقالب
اميد نريماني در توئيتي نوش��ت: اين چند روزه به ج��اي پرداختن به 
دوقطبي كه نون بعضي��ارو تأمين ميكنه فقط تبلي��غ كانديداي مورد 
نظرتون رو بكنين. به توئيتر و اينستا هم دل خوش نكنين، حضوري و 
چهره به چهره با مردم حرف بزنين و اول قانعشون كنين براي رأي دادن 

و بعد رأي دادن به كانديداي مورد نظرتون. االن تايم طاليي انقالبه. 

ماشاءاهلل به غيرت جوانان اين سرزمين
عطيه شاپوري توئيت كرد: جمهوري اسالمي ايران از امروز جزو شش 
كشور توليدكننده  واكسن كرونا در جهان اس��ت و اين مصداق همان 

جمله  »ما مي توانيم« است. ماشاءاهلل به غيرت جوانان اين سرزمين. 
كيانوش جهانپور در اين خصوص طي توئيتي توضيح داده است: با صدور 
مجوز مصرف براي واكسن كووايران بركت، ايران به باشگاه سازندگان 
واكسن كرونا پيوست. ايران، بريتانيا، هند، روسيه، چين و امريكا، عضو 

باشگاه سازندگان واكسن هستند. 

يك مصداق ديگر از »ما مي توانيم«
شبنم مرداني در توئيتر نوشت: چندتا جوون متخصص ايراني داروي 
درمان اعتياد توسعه دادن كه اورجينالش امريكايي هست و به خاطر 
قيمت باال حتي امكان وارداتش نبود. حاال فناوري پيچيده ساخت اين 
محصول در دست نخبه هاي ايرانيه و داروي اگزوپيو با قيمت ۲ميليون 

و ۲۸ ميليون ارزون تر از نمونه امريكايي در كشور توليد ميشه.

   حسين شريفي:
در طول ديدارهاي علم��ي، رهبري طوري 
به جزئيات مسائل آگاهي داشتند كه باعث 

تعجب حاضرين مي شدند. # غير_ رسمي
   جواد آقايي:

جمله طاليي س��ومين قس��مت از مستند 
غير رس��مي اونجايي ب��ود كه آق��ا در باب 
دست اندازهاي دولتي فرمودند: »همانطور 
كه تحريم ه��اي خارج��ي را دور مي زنيد، 

تحريم هاي دولتي را هم دور بزنيد.«
   رها عبداللهي:

گاليه هاي غير رسمي نخبگان نزد رهبري از موانع 
و كارشكني هاي مسئوالن، فرياد مي زند رقيب 
پيشرفت كشور و عامل مشكالت كنوني، فقط و 

فقط حاكميت فرهنگ »ما نمي توانيم«  است. 

   علي صدري نيا:
رهبر انقالب در واكنش به گاليه هاي نخبگان 
جوان درباره كارش��كني ها در دستگاه هاي 
رسمي كش��ور: »توقف نكنيد! همانطور كه 
تحريم هاي امريكا را ب��ه نوعي دور مي زنيم، 
ش��ما بايد تحريم دولت خودم��ان را هم به 
 نح��وي دور بزني��د؛ تحريمي��م ديگ��ر...« 

# تحريم_داخلي # غير_ رسمي
   علي چاهخوزاده:

رهبر انقالب: »ما در سطح كالن تحريم  هاي 
امريكا را ب��ه نحوي دور مي  زديم، ش��ما هم 
مي  توانيد تحريم  هاي دولت خودمان را هم 
به نح��وي دور بزنيد.« بار ديگر اثبات ش��د، 
مطلع ترين فرد در نظام رهبري است و از همه 

بهتر مشكالت را مي شناسد. #غير_ رسمي

   زينب حمزه:
از فاكتورهاي اميد به زندگي ميشه به پخش 

مستند غير رسمي ۳ اشاره كرد... 
   كاربري با نام »ايمان«:

موضوع مستند غير رس��مي ۳ درباره اهالي 
علم و فناوري بود. من ك��ه در وصف درايت 
رهبر از اين همه توجه به عرصه هاي مختلف 
غيرسياسي من جمله فناوري چيزي ندارم 

بگم!  واقعاً  فوق العاده ست. 
   مغيث عشرستاقي:

واقعاً اهتمام و پافشاري رهبري روي شعار »ما 
مي توانيم« و توجهش به فعاليت هاي علمي 
كشور، مهم ترين پيشران كشور در رسيدن 
به ايران قوي و شكل گيري تمدن قدرتمند 

ايراني اسالميه. # غير_ رسمي

   فاطمه نجفي:
رهبري در غير رس��مي فرمودن��د: يكي از 
دغدغه هاي اصلي من در همه دولت ها همين 
بحث مديريتي است كه »ما مي توانيم« را باور 
داشته باش��ند. مديري كه معتقد است بايد 
مهندس و متخصص از خارج وارد شود ملتفت 

به توانايي هاي موجود در داخل نيست... 
   ثنا بوژند:

در مس��تند بي نظير غير رسمي مي توان ديد 
كه اين ابر مرد دوران ما چقدر نسبت به تمام 
امور مخصوصاً امور علمي آگاهي كامل دارند. 
حتي كتابي را كه يك پزشك درباره سرطان 
نوشته اند، كامل مطالعه كرده اند. هيچكس مثل 
اين ابر مرد اعتماد به جوان ايراني و اعتماد به 
ايران قوي بدون وابستگي را نشان نداده است.
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 مردي براي راهبري علم و فناوري ايران 
با پرچم »ما مي توانيم«

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به پخش مستند غير رسمي۳

پخش مستند غير رس�مي ۳ واكنش هاي بس�ياري ميان كاربران شبكه هاي اجتماعي به 
همراه داش�ت. اين مس�تند كه حكايتگر ديدار اهالي علم و فناوري با رهبر معظم انقالب 
بود از گاليه هاي دانشمندان و اساتيد حوزه هاي مختلف به رهبر انقالب روايت كرد. آنچه 

بيش از همه توجه كارب�ران را به خود جلب كرد توج�ه ويژه رهبر معظم انق�الب به ريز و 
جزئيات مسائل علمي و تأكيد ايشان بر مسائل و راهبري جوانان به سمت پيشرفت و رشد 
بيشتر بود. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران پيرامون اين مستند 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.

محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود با عنوان »تجربه بودن« 
از تجربه عجيب آشنايي زدايي نوشت. متن يادداشت كوتاه او را 
در ادامه مي خوانيد: تا به حال به كشتن يك مورچه يا پشه فكر 
كرده ايد؟ خيلي راحت دست هايتان را در هوا به هم مي زنيد و 
موجودي كه كنار گوشتان وز وز مي كرد و خونتان را مي مكيد از 
بين مي رود. يا روي لبه جدولي نشسته ايد و مورچه اي از كنارتان 
رد مي شود. كافي است انگشتتان را بگذاريد روي آن مورچه. 
مي ميرد و از حركت مي ايستد؛ همين قدر ساده. هر دوي اين 
اتفاقات، اسمش مرگ است. يا مرغي كه براي ناهار مي خوريم، 
نتيجه مرگ يك پرنده اس��ت. در اولي، مرگ موجودي باعث 
آرامش ما مي شود. در دومي، چيزي كم اهميت اتفاق مي افتد 
و در سومي، با مرگ موجودي، اين ماييم كه زنده مي مانيم و 
رشد مي كنيم. راستش كمي آشنايي زدايي، جهان را به جاي 

بي نهايت غريبي تبديل مي كند. 

 به هم��ان مورچه فك��ر كنيد. انگش��تمان را ك��ه روي آن 
مي گذاريم، در يك لحظه يك سيستم پيچيده عصبي، يك 
سيستم حيرت آور گوارشي، يك سيستم گردش همولنف 
)چيزي شبيه خون(، يك دنيا سلول و... را نابود مي كنيم. ما 
موجودي را نابود مي كنيم كه اگر بش��ر مي توانست آن را به 

طور مصنوعي بسازد، در همه خبرگزاري ها با سر و صداي زياد 
از آن حرف مي زد. ما، در كشتن پشه، مورچه، گوسفند و... در 
تجربه هايي بسيار عادي و آشنا، يك دنيا پيچيدگي را از ميان 
مي بريم. آشنايي زدايي تجربه غريبي است. هر آن مي تواند تو 
را از آنچه به آن خو كرده اي بيرون بكشد و تجربه اي ساده را 

بدل به تماشايي وجدآفرين يا رعب آور كند. 
 به دست  هاي خودتان نگاه كنيد؛ به همان ها كه پشه اي را در 
هوا مي كشند. دس��ت هايتان هم همانقدر پيچيده و عجيب 
هستند. دست هايي كه مي توانستند نباش��ند، اما هستند و 
مي توانستند اينگونه نباشد، اما اينگونه اند. دست هايي كه يك 
روز، در آينده اي نه چندان دور، ديگر براي هميشه نخواهند بود 
و به عناصر ديگري روي زمين تبديل مي شوند. ما خو مي كنيم و 
يادمان مي رود اما در تمام اين لحظات، جهان همچنان همانقدر 

پيچيده، حيرت آفرين و مسحوركننده باقي مي ماند. 

تجربهعجيبآشناييزدايي

كانال تلگرامي خانواده و رسانه خبر داد: سايت »چه بازي« بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
براي پاسخ به سؤاالت خانواده ها و گيمرها درباره همه بازي هاي پرطرفدار اعم از مجوزدار، 

بدون مجوز و حتي غيرمجاز رونمايي شد. 

»چه بازي« كنيم؟

قابل توجه ديپلماسي »واقع بين« دعوت به انتخابات به سبك توئيتر

زندگي چيزي نيست كه در اينستا مي بينيد

 تأثير جالب قطع يك ساعته سايت هاي معروف 
Fastly با سهام شركت

كانال تلگرامي »تك توب؛ تازه هاي فناوري« 
نوش��ت: ديروز بخش بزرگي از سايت هاي 
معروف جهان نظير آمازون، اسپاتيفاي، پي 
پل، گيتهاب، رديت، توييچ و خبرگزاري هاي 
بزرگ��ي مثل نيوي��ورك تايم��ز، گاردين و 
CNN، براي يك ساعت از دسترس خارج 
شدن. دليلش؟ انجام يك تغيير تنظيمات 

!Fastly عادي توسط يكي از مشتريان شركت
شركت امريكايي Fastly يكي از بزرگ ترين ارائه دهنده هاي خدمات CDN در جهان است 
و كارش به طور ساده اين است كه سرعت بارگذاري سايت ها و محتواي اونهارو افزايش بده. 

عالوه بر اين از اونها  مقابل حمالت DDoS هم محافظت ميكنه. 
اما ديروز يكي از مشتريان اين شركت، يكي از تنظيمات سايتش رو در اين سرويس تغيير داد. 
 Fastly همين تغيير باعث فراهم شدن شرايطي براي بروز يك باگ خاص در سيستم هاي
شد كه ۸5 درصد از سرويس هاي اين ش��ركت رو پايين آورد. اين باگ به دليل آپديتي روي 
سيس��تم هايFastly كه اواس��ط ماه مي  صورت گرفته بود، به وجود اومد و اين مشتري با 

تنظيمش شرايطي رو به وجود آورد كه باعث بروز اين باگ سهمگين بشه. 
شركت Fastly در گزارش��ي بعد از اين اتفاق گفته كه سيستم هاي اين شركت يك دقيقه 
بعد از اينكه ۸5 درصد از سرويس هاي اين ش��ركت پايين اومدن متوجه يك مشكل شدن و 
مهندسان اين ش��ركت در عرض 49دقيقه با شناسايي مش��كل و رفع اون با اقدامات الزم، 

95درصد سرويس ها در همين مدت به حالت عادي برگشتن. 
اما همين يك س��اعت هم براي دنياي تجارت ضرر بااليي داش��ت. به گفته مؤسسه آماري 
Kantar، اين يك س��اعت باعث ضرر ۲9ميليون دالري در دنياي تبليغات در جهان ش��د، 
 Fastly اما بازار بورس به اين اتفاق روي خوش نش��ون داد و بعد از اين اتفاق سهام شركت
 Fastly حدود 10درصد باال رفت! دليلش شايد اين باشه كه خودشون هم نميدونستن چقدر

مشتريان بزرگي داره و مردم هم با تأثير باالي چنين شركتي آشنا شدن!

آفرين به ظريف!
محمد ايماني، روزنامه نگار در كانال تلگرامي خود نوشت: آقاي ظريف با دعوت از مردم به مشاركت 
در انتخابات، دست رد به سينه امثال ميرحسين موس��وي و رهنورد )و برخي تندروهاي جبهه 
اصالحات و حزب مشاركت ( زد كه علناً با دعوت به تحريم انتخابات، كنار گروهك هاي ورشكسته 
سازمان منافقين، سلطنت طلبان و نهضت آزادي ايستاده اند.  فارغ از همه نقدهايي كه به ظريف 
مي شود كرد، اين مرزبندي و صف آرايي او كار درست و بجايي بود. جبهه اصالحات اگر مي خواهد به 
انقالب، نظام و مردم وفادار بماند، نياز به پااليش جدي دارد و در اولين گام، حتماً بايد با طيف تحريم، 

مرزبندي كند. تحريم كنندگان سياسي، گرا دهندگان تحريم اقتصادي و ادامه آن هستند.

آيا رويكرد اقتصادي در مسئله هسته اي كره شمالي 
راهگشاست؟

كانال تلگرامي »انديشكده راهبردي تبيين« 
در تحليلي كوتاه نوشت: بحران كره شمالي 
يكي از مهم ترين مس��ائل سياست خارجي 
دول��ت امريكاس��ت. شكس��ت طرح هاي 
مذكرات چندمرحل��ه اي اوباما و همچنين 
مذاكرات يكپارچه و يكباره ترامپ، نخبگان 
سياسي امريكا را در يافتن راه حلي براي اين 
بحران، سردرگم كرده است.  يكي از فرضيه هايي كه در فضاي رسانه اي امريكا مطرح شده، آن 
است كه به جاي رويكرد نظامي و امنيتي به برنامه هسته اي كره شمالي بايد از منظر اقتصادي 
به مسئله نگريست. طبق اين رويكرد هدفمندي مذاكرات بايد توسعه اقتصادي كره شمالي و 
افزايش روابط تجارت خارجي آن باشد.  بر اين اس��اس رويكرد اقتصادي به مسئله برخالف 
رويكرد امنيتي، مي تواند بازي با حاصل جمع مثبت باشد و منافع بازيگران متعدد را تأمين 
كند. افزايش وابستگي اقتصادي دولت ها به نوبه خود، به كاهش تنش هاي امنيتي مي انجامد 

و حتي افكار عمومي كشورها را نيز به يكديگر نزديك تر مي سازد. 
اگر هدف مذاكرات، ايجاد رفاه و تأمين نيازهاي معيشتي مردم كره شمالي باشد و رضايتمندي 
جامعه از دولت اين كشور را به همراه داشته باشد، مي تواند براي كره شمالي نيز مطلوب به نظر 
برسد. ايجاد زنجيره تأمين كاالهاي اساسي و جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله مهم ترين 
مؤلفه هاي اين رويكرد براي كره شمالي است.  گرچه به نظر مي رسد چنين طرحي مزايايي براي 
طرفين منازعه داشته باشد ولي مقدمه ورود به مسئله از منظر اقتصادي آن است كه نگراني هاي 
امنيتي طرفين طي توافق هاي دو يا چندجانبه  برطرف گردد. در غير اين صورت چه دليلي دارد كه 

كره شمالي، توان بازدارندگي اش و به واقع امنيت خود را با مشوق هاي اقتصادي معامله كند؟!
عالوه بر اين، تجربه بدعهدي امريكا در مواردي مانند برجام س��بب مي شود كه پيونگ يانگ 
اعتمادي به تداوم امتيازاتي مانند رفع تحريم ها، جذب س��رمايه خارجي يا واردات كاالهاي 

اساسي نداشته باشد، چراكه بدعهدي امريكا، احتمال بي ثباتي در داخل را افزايش مي دهد.

 بلينكن: بازگرداندن دانش هسته اي ايران 
بسيار سخت خواهد بود

كانال تلگرامي »USA Today« خبر داد: آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا روز يك شنبه 
در مصاحبه با شبكه خبري سي  بي  اس بيان داش��ت: از زماني كه ما از برنامه هسته اي ايران 
خارج شديم، ايران نيز محدوديت هايي را كه توافق بر آن اعمال كرده بود  ناديده گرفت و در 
سطوح باالتري كه تحت توافق به آن اجازه داده نشده بود، اقدام به غني سازي كرد.  اگر تهران 
به پيشروي ادامه دهد، دانشي خواهد داشت كه بازگرداندن آن بسيار سخت خواهد بود. من 
معتقدم كه بازگرداندن برنامه هسته اي ايران فوريت دارد كه اين كار را توافق هسته اي انجام 
داده بود. متأسفانه، ايران در حال حاضر خارج از توافق است كه اين موضوع در نتيجه خروج 

ما از توافق بوده است.

بلند شو حافظ! هنگامه  غزل است... 
حسين قديانی نوشت: هر آدمي يك جور براي خود كسب 
آبرو مي كند و من از نوشتن براي مدافعان حرم، اما قدم 
اين بچه ها آن قدري مبارك است كه نيازي به قلم حقير 
نداشته باشد. نيازي هم اگر باشد- كه هست- از طرف من 
است. وقتي براي مدافعان حرم مي نويسم، احساس غرور 
مي كنم. حس مي كنم براي خودم آدم شده ام. انگار كن 
برادر كوچكي وسط دعوا پز زور بازوي برادر بزرگ ترش را 
بدهد.  چند روز پيش از نس��بتم با سربازان سردار دل ها 
رونمايي كردم ليكن به كوله بار گناهانم كه بيشتر نگاه مي كنم، خود را حتي از سگ اصحاب 
كهف هم پايين تر مي بينم. خيلي پايين تر. ش��يخ اجل مي گويد: »پسر نوح با بدان بنشست، 

خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب كهف روزي چند، پي نيكان گرفت و مردم شد«. 
واي بر من اگر مقداد و همرزم هايش را ديده باشم و هنوز آدم نشده باشم. واي بر من اگر مشهد 
بلباسي و سياوشي و اهلل كرم را ديده باشم و هنوز آدم نشده باشم. واي بر من اگر مزار حسن عبداهلل 
را ديده باشم و هنوز انسان نشده باشم. واي و واي و واي. نمي دانيد خان طومان چه كرباليي بود. 
هنوز سرخ بود از خون جگردارها. بني آدم هاي سپاه سعدي كه همگي اعضاي يك پيكر بودند. 
پيكر حسين »وارث آدم« كه در آفرينش جملگي از يك گوهر بودند. گوهر زينب »رسول امين 

برادر«. تا مرا براي پاسباني از مردم كهف مقاومت اليق ببيند خدا، هنوز خيلي بايد بدوم. 
كاش من هم بتوانم وفاداري ام را به اين ذخائر دين مبين ثابت كنم. همه  حكايت هاي گلستان را 
من با چشم خود در ويرانه هاي حلب ديدم و تازه آنجا بود كه فهميدم چرا قبر شيخ اشراق بايد در 
قديمي ترين شهر تاريخ باشد. قدم جوانمردان قبيله  نورخوار نورآشام قاسم از وجب به وجب خاك 
شام »عوارف المعارف« ساخته بود.  خوش به حال اين نهضت و اين نظام. گام اول را با چمران برداشت 
و گام دوم را با عبداهلل زاده و نيز صدرزاده. خوش به حال ما كه معاصريم با مصطفا هاي بعد از دكتر 
مصطفي. با همين سيدمصطفي. خوب به عكس نگاه كنيد. سيد دختربچه هاي فوعه و كفريا را هم 
همان قدر دوست داشت كه دخترهاي خود را. برخيز فردوسي. اينك موسم حماسه سرايي است. بلند 
شو حافظ هنگامه  غزل است و وقت سحر نزديك. مگر نمي خواستي براي هميشه از غصه نجات پيدا 
كني؟ واهلل مقاومت، آب حيات آدم است. واهلل شهادت، احلي من العسل است. من در جبهه  جنوب 
آدميت »پرنده تر ز مرغان هوايي« ديدم. اگر دلت سماع با شمس مي خواهد، باز كن چشم هايت را 
حضرت موالنا. اينها همه ستاره هاي قمرند و من هم مي خواهم مثل تو تنها »غالم قمر« باشم. كليد 

نوكري براي ماه دست مصطفاهاي آخرالزمان است. نگو پوچ كه من گل را يافته ام. 

كرامت انسان ذاتي نيست
آيت اهلل جوادي آملي: 

اگر ذات اقدس الهي از انسان ها با كرامت ياد كرد كه فرمود: »لََقْد 
ْمنا بَني آَدَم« هش��دار داد كه اين كرامت ذاتي انس��ان نيست،  َكرَّ
اينچنين نيست كه انسان ذاتاً كريم باش��د، چون خليفه كريم از 
كرامت برخوردار است؛ پس لََقْد َكرَّْمنا بَني آَدَم، چون بني آدم خليفه، 
آيت و مظهر كريم  هستند و اگر انسان كرامتش به استناد خالفت 
اوست، خليفه آن است كه حرف »مستخلف  عنه« را بزند و دستور 
»مستخلف  عنه« را انجام بدهد.  اگر كسي كنار سفره خالفت نشست 
و از كرامت َطْرفي بست، ولي حرف خودش را زد و كار خودش را كرد 
و »أَ َفَرأَيَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه« شد، آنگاه همين خدايي كه فرمود: 
ِّي جاِعٌل فِي  ْمنا بَني آَدَم« همين خدايي كه فرم��ود: »إِن »لََقْد َكرَّ
الَأْْرِض َخليَفًة« درباره اين گروه مي فرمايد: »أُولِئَك َكالَأْنْعاِم بَْل ُهْم 
« اين كرامت او كه ذاتي نبود، به استناد خالفت بود و خالفت  أََضلُّ
هم اين است كه خليفه حرف »مس��تخلف  عنه« را بزند و دستور 
»مس��تخلف  عنه« را انجام بدهد، نه حرف خودش را! آن گاه كل 

 .» صحنه عوض مي شود، مي  شود: »أُولِئَك َكالَأْنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
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