
مهدی جهان تیغی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: پربازنشر ترین خبر و تصویر از اولین 
نشست خبری رئیس جمهور منتخب سؤال 
خبرنگار شبکه »راپلی « روسیه از آیت اهلل 
رئیس��ی بود؛ او از رئیس جمهور منتخب 
پرس��ید در صورت لغو و برداش��ته شدن 
تحریم  ها ش��ما حاضر به مالقات دونفره با 
رئیس جمهور امریکا هستید؟ پاسخ آیت اهلل 
رئیسی به این سؤال تنها یک کلمه بدون 

هرگونه لفاظی اضافه  بود؛ »خیر«!
درب��اره چرایی این اظهار نظ��ر مهم بیان 

نکات ذیل قابل توجه است:
1- طبق برنامه ریزی و طراحی امریکایی ها، 
»ج��و بایدن « ب��ه عن��وان رئیس جمهور 
امری��کا، آخرین حلقه اظه��ار نظر درباره 
برجام محسوب می ش��ود و این در حالی 
است که در ایران عموماً این حسن روحانی 
اس��ت که اولین حلقه اظهارنظ��ر درباره 
مذاکرات و برجام است و از این بی تدبیری 
و برخی اظهارات شتابزده و یا غلط روحانی 
نیز خود دیپلمات های ایرانی مذاکره کننده 
هم کم آسیب ندیده اند. اما رئیسی سیاست 
خارجه خود را با به چالش کشیدن شخص 
بایدن به عنوان حلقه آخر اظهارنظر درباره 
برجام آغاز کرد. او همچنین نشان داد که 
امریکایی  ها باید در محاسبات خود درباره 
میزان نیاز به مذاکره و عکس یادگاری در 
دوران پساروحانی در داخل ایران تجدید 

نظر جدی کنند.
2- شروع رئیسی در سیاست خارجه گرچه 
با چالش ش��خص بایدن ش��روع شد ولی 
با اصل برجام و بودن ی��ا نبودن آن کاری 

نداشت بلکه در چگونگی مواجهه با برجام 
مواضع خود را بیان کرد. کلیدی  ترین جمله 
دیپلماتیک از طرف رئیسی نیز آنجایی بود 
که گفت سیاست خارجه دولتش از برجام 
ش��روع نمی ش��ود و به برجام نیز محدود 
نخواهد شد. پیام این اظهارنظر راهبردی 
نیز این بود که سیاست خارجه ایران دیگر 
نه تنها زنجیر به برجام نمی خواهد باش��د 
بلکه با انبوهی از فرصت  ها و ظرفیت های 
دیگر کار خود را پیش خواهد برد. طبیعی 
اس��ت که این موضوع نه تنها سیاس��ت 
خارجه ایران را پس از هشت سال ترمیم 
خواهد کرد بلکه مه��ار کل رفتار ایران در 
حوزه سیاس��ت خارجه از طریق برجام را 

نیز دچار چالش جدی خواهد کرد.
3- مسئله راهبردی بعدی که در اظهارات 
آقای رئیسی نیز به صورت واضح گفته شد، 
این بود که دولت آقای رئیس��ی معیشت 
مردم را نمی خواهد صرفاً از طریق برجام 
ارتقا بدهد بلکه برای آن برنامه و طراحی 
دیگری دارد. اگر دولت رئیسی موفق شود 
که بهبود اقتصاد و معیش��ت م��ردم را از 
طریق دیگری غیر از مذاکره و برجام ارتقا 
بدهد، سیاس��ت هشت س��اله غربگرایان 
داخلی در گروگانگی��ری افکار عمومی نه 
تنها پایان می پذی��رد بلکه یکی از آخرین 
راهبرد ه��ا و ترکش های جریان س��لطه 
جهانی در مواجهه با ایران یعنی گره زدن 
ارتقای معیش��ت مردم به سیاس��ت های 
راهبردی نظام به خصوص در نوع مواجهه 
انقالب اسالمی با جریان استکباری در دنیا 

شکست سنگینی خواهد خورد.

 بازگشت به حقیقت غدیر
ل اصلی مشکالت حالاّ

حجت االسالم حامد کاشانی در کانال تلگرامی خود نوشت: تا غدیر کمتر از 40 
روز باقی  مانده است. کاش ما مسلمانان و به ویژه ما شیعیان باور کنیم، حالل 
اصلی مشکالت ما بازگشت به حقیقت غدیر است. اگر باور و عمل کردیم، شاید 
صاحب غدیر و فرزند حیدر کرار قدم بر چشمان جامعه گذاشت. برای اعالم 

وفاداری به امام زمان ارواحنافداه برای غدیر آتی قدمی برداریم.

 کالهبرداری که در رسانه سعودی 
علیه واکسن ایرانی فضاسازی می کند

علی رجبی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: دکتر عطاری که این روز ها در 
ایران اینترنشنال مرتب از بی اعتبار بودن واکسن ایرانی حرف میزنه همون 
محمدکاظم عطاری است که یک دهه قبل با اتهام کالهبرداری از کشور 
متواری شد و پناهندگی سیاسی گرفت. جالب اینجاست که هیچ گونه مدرک 

و گزارش علمی از این فرد در هیچ دانشگاه معتبری موجود نیست!

 مبلغان »رأی بی رأی « 
چرا این قدر عصبانین؟

علی مهدیان در توئیتی نوشت: دیدید اون هایی که تبلیغ می کردن رأی 
بی رأی، االن کاًل چق��در عصبانین؟ کتک می زن��ن، فحش میدن، اهل 
فکرترهاشون هم یک غیظ خاصی تو بیانشونه، با دندون فشرده باهات حرف 
می زنن. نه با امثال من، با خودشون، با بقیه، با هر کسی که احساس می کنن 

رأی داده یا حتی رأی نداده ولی احساس می کنه بی فایده بوده.

    رضا صداقت:
 در مواجهه با  تحریم  ها سه کار می شود کرد: 
لغو تحریم، دور زدن تحری��م و بی اثر کردن 
تحریم. لغو به دشمن بس��تگی داره و انجام  
نخواهد شد. دور زدن راه حل تسکینی است. 
باید به بی اثر کردن تحریم ها پرداخت. دشمن 
از تحری��م بنزین و کرونا انص��راف داد چون 
خودکفا شدیم. راه حل در داخل کشور است.

   سیدمحمدصادق موسوی:
 ولی خب خس��تگی زیادی هم داره هشت 
سال کش��ور رو تعطیل کنی تا امریکا بهت 
لبخند بزنه آخر کار هم ن��ه اوباما نه ترامپ 
نه بایدن برات لبخند که ن��زدن هیچ کلی 
هم تحریم کردن کشورت رو. خسته نباشید 

جناب روحانی.
   شهریوردخت نسیمی:

تمامی اون تحریم ها که سال ۹4 بالمره لغو 
می کردی چی ش��د؟ یا نه اون تحریم های 
سال ۹2 که برمی داش��تی کجاست؟ مگه 
تحریمی هم مونده که تازه با ایشاال ماشاال از 

لغو قریب الوقوعش حرف می زنی؟
   عبداهلل گنجی:

روحانی )تیر۹4(: تمام تحریم  ها در دی ۹4 
بالمره لغو می شود. روحانی )خرداد1400(: 
به زودی تحریم  ها برداش��ته خواهد ش��د. 
ان ش��اءاهلل حرف روحانی محقق شود. اما 
یک تفاوت با سال ۹4 وجود دارد. رسانه های 
همسو با دولت دیگر از صبح بدون تحریم و 

تضمین امضا و... تیتر نمی زنند. روحانی در 
این باره تنهاست.

   حجت نیکی ملکی:
تحریم های امریکا چگونه بی اثر می شود؟ ۹ 
دی آغاز کارآزمایی بالینی واکسن برکت؛ 
24 دی تحریم تولید کننده واکسن برکت 
توسط امریکا. تالش چند ماهه دانشمندان 
جوان ایرانی و توکل به خدا به جای کدخدا. 
24 خرداد صدور مجوز اضطراری واکسن 
برکت. 27 خرداد لغو تحریم های مربوط به 

کرونا توسط امریکا.
   کیان مهزاد:

جناب روحانی در ای��ن روزهای آخر هم از 
ایده های سوخته دست نکش��یده اند و باز 

هم گفته اند اگر اختی��ارات بدهند، تحریم 
برداشته می ش��ود! جناب روحانی در این 
روزهای آخر حداقل از هشت سال گذشته 
درس بگیرید و بیش��تر از ای��ن خودتان را 

رسوا نکنید...
   علیرضا وهاب زاده:

امریکا پس از دسترس��ی ایران به واکسن 
کرونا بع��د از 1۶ ماه از ش��یوع کرونا برای 
مبادالت کرونایی معافیت تحریمی صادر 
کرد! امریکا با تش��دید تحریم ه��ای دارو و 
تجهیزات پزشکی بزرگ ترین جنایت را در 
حق شهروندان و بیماران ایرانی انجام داد. 
کجا هستند اون هایی که می گفتند دارو  و 

واکسن کرونا تحریم نیست؟ 
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 حداقل در این روزهای آخر 
ایده های سوخته را دور بیندازید!

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به تازه  ترین سخنان روحانی در رفع تحریم ها

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، روز  گذشته بار دیگر پس از هشت سال اعالم کرد: »امروز اختیارات 
داده شود همین امروز تحریم برداشته می شود «. این در حالی است که هفته گذشته و  پس از آنی که ایران 
توانست به رغم همه مشکالت و  تحریم های ظالمانه امریکا به واکسن کرونا دست یابد و وارد فاز تزریق 
شود، امریکا اعالم کرد تحریم های مربوط به کرونا را حذف خواهد کرد. کاربران شبکه های اجتماعی به 

این اتفاق در کنار حرف های تازه روحانی واکنش نشان دادند و از وی خواستند حداقل در ماه های پایانی 
از ایده سوخته خود دست بردارد و از رفع تحریم های کرونا که از بابت پیشرفت ایران و مقاومت حاصل 
شد درس بگیرد. کاربران تأکید کردند حذف تحریم واکسن کرونا تنها به دلیل پیشرفت های ایران بود 
که عمالً تحریم را خنثی کرده بود. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را در این خصوص بخوانید.

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.

بوسه عزت
محمد اکبرزاده در توئیتی با انتشار تصویر فوق نوشت: اسم این تصویر جذاب را می توان 
گذاشت »بوسه عزت«!  محمد معتمدی در حالی که امکان تزریق واکسن خارجی را داشت 

اما با افتخار برای تست واکسن ایرانی داوطلب شد! دمت گرم هنرمند عزیز ایرانی!

کاری که داعش با سوریه نکرد!
سیدمحمود رضوی در توئیتی نوشت: آقایان سیدحسن  خمینی و خاتمی با کاندیداهای 
لیست جمهور عکس انداختند و برایشان یادداشت نوشتند، اما تعداد آرای نفر آخر لیست 
ائتالف نیروهای انقالب ۵/7 برابر نفر اول لیست جمهور است! کاری که ناکارآمدی دولت، 

مجلس و شورای شهر اصالحات با اصالحات کرد، داعش با سوریه نکرد!

همتی ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و رفت
توئیتر »نود اقتصاد « خبر داد: عبدالناصر همتی که از اوایل مرداد 13۹7 به ریاست بانک 
مرکزی منصوب و اوایل خرداد امسال برکنار شد، در مدت فعالیت خود 2۶۹ هزار میلیارد 

تومان پول پرقدرت چاپ کرد و به پایه پولی اضافه کرد.

 چرا »رئیسی« چالش در سیاست خارجه را 
از خود »بایدن « شروع کرد؟

خاورمیانه درگیر با خشن  ترین موج گرمایی تاریخ
کانال های تلگرامی خبر داده اند: پس از چندین 
رکوردشکنی مختلف به خاطر گرما، دمای هوا 
در مناطقی از خاورمیانه ب��ه باالی ۵0 درجه 
رسیده؛ با حضور یک موج گرمایی دما در این 
منطقه تقریباً 10 درجه باالتر از نرمال است و 
به نوعی خاورمیانه پخته شده است. دمای شهر 
»امیدیه « در استان خوزستان ایران هم ۵1 
درجه شد. همچنین در شهر »جهرا« در کویت هم دما به باالی ۵0درجه و حداکثر به حدود ۵0/۹ 
درجه رس��ید. مکس هررا، تاریخ دان اقلیمی، درباره این موج گرمایی در توئیتر خود نوشته بود: 

»خاورمیانه و مرکز آسیا با خشن  ترین موج  گرمایی تاریخ برای این وقت از سال روبه رو شده اند.«

 پیامدهای خودمحاصره کردن
 در شبکه های اجتماعی 

وحید یامین پور در صفحه اینستاگرامی خود 
نوش��ت: یک بار حلق��ه دوس��تان تان را در 
اینستاگرام و توئیتر مرور کنید. دوست دارید 
چه کسانی را دنبال )فالو( کنید؟ هم اکنون 
بخش دنبال ش��ونده های صفحه  خود را باز 
کنید و به قیافه  افراد ن��گاه کنید. حاال یک 
صفحه را که هیچ شباهتی به شما ندارد باز 
کرده و دنبال کننده های آن را تماشا کنید. مثل این می ماند که در دو اتاق مجاور، دو جهان 
کاماًل متفاوت و بلکه گاه متضاد در جریان است. شما به طور ناخواسته حلقه ای از افراد متشابه 
را ش��کل داده اید و جهان خود را مطابق سلیقه و میل خود س��اخته اید. جالب این است که 
پلتفرم  ها هم به این میل و کشش درونی شما اشراف دارند و کاماًل آگاهانه افرادی را برای دنبال 
کردن به شما پیش��نهاد می دهند که در انتخاب های قبلی ش��ما، رگه های مشابه آن را پیدا 
کرده اند. در واقع این جزئی از مهم  ترین کارکرد هوش��مندانه  شبکه های اجتماعی است که 
کاری کنند تا شما به حداکثر رضایت از زندگی در آن محیط برسید. این همان چیزی است 
که الی پاریس��ر به آن »حباب فیلتری« می گوید. محیطی که ش��ما بر اس��اس کشش  ها و 
عالیق تان ترتیب داده اید و ناخواسته اکثر کسانی را که با شما تفاوت معناداری داشته اند، فیلتر 
کرده اید. این اتفاق چند نتیجه دارد: نخست اینکه شما را از ش��نیدن و دیدن ایده  ها و افکار 
متفاوت محروم می کند و دوم اینکه به تدریج شما را در پافشاری بر آنچه هستید، غیرمنعطف تر 
و متصلب تر می سازد و سومین نتیجه  آن ازدیاد خش��ونت کالمی و بی پروایی در استفاده از 

تعابیر آزاردهنده است. اتفاقی که نوعی اقدام تالفی جویانه مجازی است.
حاال حاصل سه نتیجه  فوق را در هم ضرب کنید تا بتوانید وضعیت روانی کسانی که پیش از 
شکل دادن به ارتباطات عمیق میان فردی، در حباب های فیلتر شده خود را محاصره کرده اند 

دریابید. من نام این وضعیت را گذاشته ام گرفتار شدن »در محاصره خود«.

پشت پرده برداشتن تحریم های کرونایی
فردین س��اروخانی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: امریکا اع��الم ک��رده تحریم های 
کرونایی علیه ایران لغو ش��ده است و ایران 
پس از ای��ن می تواند بدون مش��کل موارد 
ضروری ب��رای مهار این بیم��اری را تهیه و 
اس��تفاده کند. در ابتدا بای��د گفت تحریم 
اقتصادی و دارویی مصداق کامل تروریسم 
است و امریکا نشان داده است از هیچ اقدام تروریستی علیه ملت ایران فروگذار نمی کند. در 
ثانی باید خطاب به کاسبان تحریم که مدعی بودند امریکا هیچ تحریم دارویی علیه ایران وضع 

نکرده است، گفت: پس جریان لغو تحریم های کرونایی از چه قرار است؟
جالب اس��ت بدانید لغو تحریم های دارویی امریکا در حالی اتفاق می افتد که ایران در عرصه 
تولید ماسک، مواد ضدعفونی و واکسن کرونا به خودکفایی کامل رسیده است. به زبان عامیانه، 
امریکا روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است. چند سال پیش در ماجرای تحریم بنزین ایران 
اتفاق کاماًل مشابهی رخ داد. پس از آشوب های سال 88 به بهانه تقلب در انتخابات، امریکایی  ها 
به این نتیجه رسیدند که می توانند حجم تحریم  ها علیه ایران را افزایش دهند و با این روش 
مردم را به خیابان  ها بکش��انند. پیرو همین موضوع، امریکا قصد داشت جلوی ورود هرگونه 

بنزین به ایرانی که در آن سال  ها یک وارداتچی صرف بود را بگیرد.
ایران در مقابل چنین اقدام خصمانه ای از س��وی امریکا، دو راه پیش رو داشت. اول اینکه با 
مذاکره تسلیم خواسته های امریکا شود و سعی کند درصدد لغو تحریم  ها توسط امریکا برآید 
و دوم اینکه به س��مت خودکفایی پیش برود و تحریم  ها را خنثی و مش��ت امریکا را باز کند. 
البته ایران با ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس توانست راه دوم را باقدرت جلو ببرد و همین 

خودکفایی باعث شد امریکا تحریم بنزینی بی فایده ای را علیه ایران خودکفا وضع نکند.
دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته با جلو بردن توافق برجام سعی داشت تحریم های 
اقتصادی علیه مردم ایران را لغو کند ولی در عمل شاهد بودیم که نه تنها امریکا فشاری از روی 
مردم برنداشت بلکه فشار حداکثری را علیه ملت ایران اعمال کرد. باید از گذشته درس گرفت. 
شاید تنها دستاورد دولت روحانی این بود که به جامعه اثبات کند امریکا قابل اعتماد نیست و 
هیچ گاه تحریمی را لغو نمی کند. از این  رو، تنها راه خروج از وضع موجود و فشارهای اقتصادی 
کمرشکن، خنثی سازی تحریم  ها با حمایت از تولید و توان داخلی است. درست مشابه اتفاقی 
که در زمینه کرونا و بنزین رخ داد. تا کمتر از دو ماه دیگر، دولت انقالبی سیدابراهیم رئیسی 
در پاستور مستقر خواهد شد. دولتی که باید محور اقدامات خود را روی خنثی سازی تحریم  ها 
متمرکز کند نه مذاکرات بی ثمر و بیهوده با امریکا. این امر میسر نخواهد شد مگر با اعتماد به 

جوانان و جهش تولید داخلی!

شبیه بروس  لی شدن محال نبود
س��یدمیثم میرتاج الدین��ی در صفح��ه 
اینستاگرامی خود نوشت: یک بار روی منبر 
داستانی رو نقل کردم از کتاب مدینه الفضائل 
سیدهاشم بحرانی. ماجرای جوان قصابی که 
به عشق علی از شهر خودش کوچ می کنه به 
کوفه و بعد در اولین مواجهه با علی، دست 
رّد به سینه  محبوبش می زنه چون حضرت 
رو نمی شناسه. داستان به غایت تأثربرانگیزیه. از همان هایی که به قول شهید مطهری » مجلس 
را از جا می کند « و به اصطالح اهل منبر، » زمینه  روضه می سازد«. وقت گفتنش توی چشم 
مخاطب حلقه حلقه اشک رو می دیدم و البته همذات پنداری  ها رو با جوان قصاب. وسط نم نم 
اشک پامنبری  ها یک دفعه در ذهنم سؤالی جرقه زد: این تأثر لحظه ای، آیا زندگی این آدم  ها 
رو هم تحت تأثیر قرار میده؟ یعنی وقتی این جوون از در هیئت و مس��جد رفت بیرون، سعی 
می کنه زندگی خودش رو به زندگی ش��خصیت اصلی داس��تان)علی( نزدیک کنه؟ خودم 

می دونستم جوابم یک » نه « همراه با تأسف از اعماق قلبه.
یادم اومد بچه تر که بودیم شخصیت های اصلی فیلم  ها و قهرمان های داستان به شدت ما رو 
تحت تأثیر قرار می داد. مثاًل بروس  لی یا جکی  چان. تا جایی که خیلی از دوستانم می رفتن 
ورزش رزمی و تازه این اول ماجرای تغییر سبک  زندگی شون بود. دیگه هر چیزی نمی خوردن، 
هر کاری نمی کردن. یادمه حتی مسافرت نمی رفتن که باشگاه رفتن شون تعطیل نشه. همیشه 
برام سؤال بود چرا شخصیت های اصلی داس��تان های ائمه چنین اثری ندارن؟ امشب به این 
نتیجه رسیدم که در داستان های منقول از زندگی معصومین، مخاطب همیشه با افراد دیگر 
داستان همذات پنداری داره و این دیگری  ها افراد منفعل یا آلوده داستانند و منتظر وساطت 
و شفاعت امام. لذا اثر داستان میشه اشک ریختن برای بخشیده شدن نه عرق ریختن برای به 
امام شبیه شدن! حتی توی ماجرای شهادت امام علی، مکرر ما رو پیوند می زنن به ابن ملجم. 
که مراقب باشی. که اونم نماز می خوند، که قاری بود، که جهاد می کرد. نتیجه اینکه ما هرگز 
تصمیم نمی گیریم علی باشیم. فقط از ابن ملجم شدن ترسانده می شیم. چون شخصیت های 
اصلی داستان قله های دست نیافتنی اند. عصمت، حجاب بزرگ و توجیه الگو  نگرفتن شده. در 

حالی که غافلیم چون ائمه معصوم بودن، می تونن الگو باشن.
چطور من وقتی بچه بودم در مسیر بروس لی ش��دن گام برمی داشتم و نمی گفتم بروس لی 
شدن محاله اما االن از شبیه علی شدن ناامیدم؟! چون بروس  لی در عین عظمت، دست یافتنی 

می نمایاند اما شبیه علی شدن در عین دست یافتنی بودن، محال تلقی میشه.
ما جماعت گوینده از اولیا، به اندازه  خالق فیلم های بروس  ل��ی و جکی چان، بلد نبودیم هم 

عظمت رو نشون بدیم هم دست یافتنی بودن رو!
باید توبه کنیم!  خدا ما را ببخشد!

شرط انجام بهترین زیارت امام رضا)ع(
سؤال: عازم زیارت مشهد مقدس هس��تم؛ لطفاً درباره بهترین 

اعمال در زیارت حضرت رضا)ع( بفرمایید.
حضرت آیت اهلل خوشوقت)ره(:

بهترین اعمال تقوا اس��ت. تقوا را مراعات کن��ی، بهترین زیارت 
نصیبت شده است ان شاءاهلل. اگر گناه کنی و به آنجا بروی، همه 
الم هستی. گناه  زیارت ها را هم بخوانی، مبغوض حضرت علیه السَّ
تا این حد خطرناک اس��ت. هر وقت خواستی کارت قبول شود، 
َّما یَتَقبَُّل اهللُهّ ِمَن الُْمتَّقیَن«. فوراً باید تصمیم  خدا اعالم کرده: »إِن
بگیری و تقوا را مراعات کنی، کار درست می شود؛ و ااّل اگر گناه 
کنی و به آنجا بروی، اگر تا صبح در حرم مطهر بیتوته کنی، چیزی 

گیرت نمی آید. تقوا، تقوا اکسیر اعظم است...
منبع: کانال »عزیز خدا« در پیام رسان ایتا
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