
 بر زمین همه گوهر ریخته 
و کسی نمی چیند!

حجت االس��ام حمید حس��ینی در کانال تلگرامی خود نوشت: گویند 
ابوسعید در راه بود. گفت: هر جا که نظر می کنم، بر زمین همه گوهر ریخته 

و بر در و دیوار همه زر آویخته، کسی نمی بیند و کسی نمی چیند. 
گفتند:کو، کجاست؟

گفت: همه جاس��ت. هر جا که می توان خدمتی کرد. آنجا که می توان 
به راحتی دلی به دست آورد. آنجا که غمگینی و مسکینی هست. آنجا که 

یاری طالب محبت و رفیقی محتاج مروت است. 

راز سرعت دارکوب
کانال تلگرامی »نش��نال جئوگرافیک « نوش��ت: یک دارکوب معمولی 
می تواند تا۲۰ بار در هر ثانیه نوک بزند. دلیل اینکه این پرنده می تواند به 
این اندازه نوک بزند و سر خود را بدون سردرد گرفتن به سرعت به جلو و 
عقب ببرد وجود کیسه های هوا در اطراف مغز این پرنده و وجود استخوان 
المی است که همانند بالش��تکی از آن محافظت می کند. این ساختار 

منحصربه فرد جمجمه و منقار پرنده ضربه به مغز را کاهش می دهد. 

سختگیری چین بر کودکان گیمر
مجید میرزایی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: چین برای تش��خیص 
کودکان گیمر در ش��ب  چهره  گیمر ها رو ردیابی میکنه! قبًا هر کسی 
می خواست با موبایل بازی کنه باید یه کد می گرفت. این برای این بود که 

با توجه به سن افراد، هر کسی بازی مخصوص خودش رو انجام  بده. 
کودکان از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح نمی توانستند بازی کنن. یکسری از 
بچه  ها کد بزرگ تر ها رو می زدند و بازی می کردند. االن اومدن تشخیص 

چهره گذاشتن  تا بچه  ها نتونن قانون رو دور بزنن. 
از چین خوشم نمیاد ولی این  خیلی خوبه که هوای کودکان رو دارن و به 
 سامتی جسمی  و  روحیشون اهمیت میدن! الکی نیست که پیشرفت 

کردن. برای هر چیزی حتی بازی کردن بچه  ها برنامه دارن.

عباستقدسینژاد:
گاهی باید خودت و خانوادت رو جای دیگران 
تصور کنی، ش��اید غیرتت یه تکونی بخوره 

مسئوووووول. 
رسولصادقی:

چقدر مدیرانی از جنس س��ردار شهیدعلی 
هاش��می در خوزس��تان کم داریم! #سوء_

مدیریت_در_خوزستان
علیپاکنژادیان:

وقتی در زمس��تان ها زندگی مردم را سیل 
مختل می کند ، در تابستان ها خشکسالی و 
بی آبی ، معلوم می شود که عدم مدیریت نرمال 
آب در دو حوزه آبگیری و رهاس��ازی عامل 
وضع نگران کننده امروز اس��ت! خشکسالی 
واقعی را در این سوءمدیریت ها و بی تدبیری ها 

باید جست وجو کرد.#خوزستان

محمدحسینپیرائی:
مردم خوزستان این روز ها به چوب شعار و شعور 
دولت آقای روحانی )حل شدن مشکات مردم 
حتی آب شرب مردم در سایه مذاکرات برجامی( 

نواخته می شوند... #خوزستان_آب_ندارد
احمدنظامزاده:

سال هاس��ت متخصصان حوزه آب نسبت 
به مخاطرات کم آبی و خشکس��الی هشدار 
می دهند و این حیاتی  ترین مسئله مورد غفلت 
واقع شده است. امروز هموطنان عزیزمان در 
خوزس��تان عاوه بر گرمای طاقت فرس��ا با 
مش��کل کم آبی هم روبه رو هستند. مواظب 
باشیم خواسته بحق مردم توسط بدخواهان 

به بیراهه کشیده نشود. 
علیرضاکیانپور:

این فاجعه را چگونه می توان تعریف کرد که 

مهم  ترین جلگه کش��ور در کنار پر آب  ترین 
رود کشور که یکی از بزرگ ترین قطب های 
کشاورزی اس��ت به این روزگار مبتا شود. 
نگین ای��ران را به چه روزی مبت��ا کردید. 

#خوزستان
علیپورمیرزایی:

توس��عه نامتوازن و نفت محور خوزستان و 
مدیرانی که به جای خدمت به مردم، مردم 
را در خدمت نفت می خواهند عامل مصیبت 
روزافزون آنجاست. ان شاءاهلل دولت آینده 

این معادله را برعکس کند. 
ایمانملکوتی:

این سکوت مس��ئوالن متولی در بحران ها 
آدم رو بیش��تر عصبان��ی میکن��ه، کاش 
بفهمید. بازم دم قوه قضائیه و س��پاه گرم. 

#خوزستان

سیدمنصورموسوی:
خوزستان آب نداره، هوا نداره، برق نداره، فقط 
نفت داره! مسئوالن هم انگار منتظرن ببینن ِکی 

وضعیت بحرانی میشه یکم رسیدگی کنن.
مصطفیوثوقکیا:

آنچه من از اهالی شریف خوزستان شنیدم و درک 
کردم این است: »مس��ئله و مشکل خوزستان، 
مدیران بی لیاقت و بی کفایت اس��ت. این را حل 

کنید باقی مسائل درست شدنی است.«
علیرنجبر:

چند روز پیش فرمانده سپاه خوزستان با دادن 
سه وعده به معضل بی آب این استان ورود کرد: 
آبرسانی به اهالی روستا ها و دام ها، رهاسازی 
س��د آب کرخه،  اجرای خط انتق��ال آب به 
جفیر و اجرای فاز دوم آبرسانی به روستاهای 

حمیدیه. امروز هر سه وعده عملی شد. 
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کمین بدخواهان برای به بیراهه کشاندن 
اعتراض مردم خوزستان

مطالبهکاربرانشبکههایاجتماعیبهرسیدگیسریعبهبحرانبیآبیدرجنوبکشور

نزدیکشدنبهچلهتابستانوگرمایبیسابقههوابهخصوصدراستانهایجنوبی
موجبشدهاستبازهممس�ئلهآببهیکیازچالشهایجدیکشوربدلشود.در
اینبینخوزستانکهمسئلهآبدرآنمسبوقبهسابقهاست،وضعیتخوبیندارد
کهنیازمندپیگیریهرچهس�ریعترمسئوالناست.کاربرانش�بکههایاجتماعی

نیزبادلس�وزیبرایمردمآنمناط�ق،اصلیتری�ندلیلاینوضعی�ترامدیریت
ناکارآمددولتدانس�تندوخواهانرس�یدگیس�ریعبهموضوعش�دند.آنهاگالیه
داش�تندکهچرابرایحلاینمسائلپیشازبحرانیشدنش�رایطواعتراضمردم
هیچاقدامیصورتنمیگیرد.درادامهبخشهاییازواکنشهایکاربرانآمدهاست.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

توصیه  هایی برای خوب زیستن
کانال تلگرامی تبی��ان توصیه  هایی کوچک 
برای زندگی بهتر را به اشتراک گذاشت. در 

این توصیه  ها آمده است:
-  بخندی��د. ج��دی گرفت��ن زندگی هیچ 

فایده ای نداره. 
-  ق��دردان داش��ته هاتون باش��ید و از 

کوچک ترین دل خوشی  ها لذت ببرید. 
-  سخت نگیرید و زندگی رو برای خودتون 

و اطرافیانتون سخت نکنید. 
- بیشتر مردم رضایت مندی رو با خوشحالی اشتباه می گیرن. ممکنه همیشه شاد نباشید، اما 

می تونید یاد بگیرید که همیشه از زندگی راضی باشید. 
-  عمرتون رو صرف جمع کردن مادیات نکنید. شما نمی دونید تا چه زمانی زنده هستید، پس 

از فرصتی که دارید، به بهترین نحو استفاده کنید. 
-  به خودتون باور داشته باشید. این باور می تونه شما رو به اوجی باورنکردنی برسونه. 

-  به تقویم نگاه نکنید. هر روز رو جشن بگیرید. 
-  خودتون و اطرافیانتون رو ببخشید. 

-  خودتون رو با کس��ی مقایسه نکنید. مقایسه کردن باعث می ش��ه هیچ وقت از زندگی تون 
راضی نباشید. 

-  به خودتون این فرصت رو بدید که برای چیز هایی که از دست  دادید، سوگواری کنید. 
-  با انجام دادن کار هایی که دوست  دارید، خودتون رو سرگرم کنید. 

-  کنجکاو باشید و از دیدن چیزهای جدید، ماقات با افراد جدید یا تماشای یک فیلم جدید 
هیجان زده بشید. 

- راحت باشید و نگران اتفاقاتی که هنوز رخ نداده ، نباشید.  

 اقدام رژیم صهیونیستی
 برای هک سیستم عامل ویندوز در ایران

کانال خبری »ایران نی��وز« خبر داد: مرکز 
مایکروسافت و تکنولوژی حقوق بشری بیان 
داشته است از نرم افزار جاسوسی یک گروه 
اسرائیلی برای نفوذ به رایانه های کشور هایی 
چون ایران استفاده شده اس��ت. این گروه 
اسرائیلی به نام » کاندیرو « نرم افزاری تولید 
کرده اس��ت ک��ه می تواند ب��ا بهره گیری از 
ضعف های محص��والت مایکروس��افت به 
سیستم عامل ویندوز نفوذ کند.  این گروه نرم افزار خود را به چند مشتری ناشناس در مناطق 
مختلف جهان به فروش رسانده است. از این نرم افزار برای حمله به کاربران در ایران، لبنان، 

اسپانیا و انگلیس استفاده شده است.

خوشگذرانی جنایتکاران در مهد دموکراسی
محمدامی��ن فرج الله��ی در صفح��ه 
اینستاگرامی خود نوشت: ویای بزرگ 
منافقین در اورسورواز )۲7کیلومتری 
پاری��س( و نزدیک س��احل رودخانه 
س��ن، در واقع من��زل صال��ح )برادر 
بزرگ تر مسعود رجوی( بود که پس از 
فرار رجوی و بنی صدر به فرانس��ه در 
س��ال 6۰، به  عنوان محل اس��تقرار 
رهبری سازمان تعیین شد. مراسم ازدواج مسعود با فیروزه بنی صدر در سال 61 و ازدواجش 
با مریم در سال 64 هم آنجا برگزار شده است. تا خرداد سال 65 که رهبری  سازمان در فرانسه 
مستقر بود، رجوی و مریم در این ویا زندگی می کردند. خرداد 65 وقتی رجوی از فرانسه به 
عراق رفت و در پادگان اشرف مستقر شد، ویای اورسورواز همچنان در اختیار سازمان و شاخه 

مثًا سیاسی آن یعنی شورای ملی مقاومت بود. 
مریم رجوی پیش از حمله امریکا به عراق در زمس��تان ۸1 به اورسورواز منتقل شد. مسعود 
رجوی را اما پس از اشغال عراق توسط امریکا دیگر هیچ کس ندید. از آن سال تا حاال ویای 
اورس��ورواز که »پایگاه مریم« نامیده می ش��ود بیش از قبل مس��تحکم تر ش��د، دیوارهای 
چندمتری اش باال رفت و به عنوان یک منطقه حفاظت ش��ده خصوصی ش��ناخته شد. یک 
قبرستان کوچک هم در این ویا احداث شد که برخی چهره های معروف سازمان مثل مرضیه 
)خواننده زن پیش از انقاب که اوایل دهه 7۰ به س��ازمان پیوس��ت(، بهزاد معزی )خلبان 

هواپیمایی که رجوی و بنی صدر را از ایران فراری داد( و تعدادی دیگر آنجا دفن شده اند. 
حکومت جدید عراق که پس از صدام روی کار آمد به منافقین اعام کرد باید اشرف را تخلیه 
کنند. پس از مدتی اقامت اعضای سازمان در کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سازمان 
در سال ۹5 نیروهای خود را به مقر جدیدی در آلبانی که »اشرف سه« نامیده می شود، منتقل 
کرد. این کمپ در واقع چند مزرعه بزرگ بود که توسط سازمان خریداری و با موافقت دولت 
آلبانی به محل استقرار منافقین تبدیل شد. از این به بعد مریم رجوی که در غیاب مسعود )که 
دیگر باید مرده حسابش کرد( تنها رهبر سازمان است، با حفاظت و مسائل امنیتی بین ویای 
اورسورواز در فرانسه و کمپ سازمان در آلبانی در رفت وآمد است و در مراسم های مختلف آنجا 
سخنرانی می کند.  سازمان منافقین تا زمستان سال ۸7 در لیست تروریستی اتحادیه اروپا 
و تا مهر ۹1 در لیست سازمان های تروریستی امریکا قرار داشت و در همه این سال  ها محل 
اقامت رهبران و اعضای رده باالی سازمان در اورس��ورواز قرار داشت و از آنجا هدایت جریان 

تروریستی داخل ایران را انجام می دادند. 

لبنان با استعفای حریری به کدام سو می رود
علیرضا تقوی نیا در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: س��عد حریری رهب��ر جریان 
المستقبل بزرگ ترین حزب اهل سنت 
پارلمان از تشکیل کابینه انصراف داد. 
وی ک��ه چندین ب��ار لیس��ت وزرای 
پیشنهادی اش را به رئیس جمهور ارائه 
کرده و هر دفعه با مخالفت عون مواجه 
شده بود، این بار عطای صدراعظمی را 
به لقایش بخشید تا بحران لبنان وارد مرحله تازه ای شود.  بر طبق عرف سیاسی، بزرگ ترین 
حزب اهل سنت پارلمان باید معرف نخست وزیر باشد لکن پس از اعتراضات معیشتی در دو 
سال گذشته، وی استعفا کرد و فراکسیون اکثریت پارلمان، حسان دیاب را که فردی غیرحزبی 
و تکنوکرات بود به جایگاه ریاست وزرا برگزید.  از همان ابتدا حزب اهلل بر این باور بود که این 
شیوه جواب نخواهد داد و لبنان هنوز ظرفیت چنین امری را ندارد لکن با توجه به دست پاک 

و متخصص بودن حسان دیاب با نخست وزیری وی موافقت کرد. 
پس از انفجار بندر بیروت همان مردمی که خواستار دولتی تکنوکرات و فراجناحی بودند بار 
دیگر به خیابان ریختند و استعفای حسان دیاب را )که کمترین نقش را در مشکات لبنان 
داشت و وارث سوء مدیریت نخست وزیران سابق بود( خواستار شدند و به وضوح مشخص گشت 

دیدگاه حزب اهلل بر طبق شناخت دقیق از عرصه سیاسی لبنان بوده است. 
پس از آن نیز بار دیگر بر اساس شیوه س��نتی بزرگ ترین حزب اهل سنت، حریری را جهت 
تصدی سمت نخس��ت وزیری معرفی کرد لکن وی در همراهی فرانسه قصد داشت ترکیب 
کابینه را برخاف نظر اکثری��ت بر رئیس جمهور تحمیل کند که میش��ل عون نیز در مقابل 
خواسته او ایس��تاد. البته حتی اگر رئیس جمهور نیز با وی موافقت می کرد بعید بود کابینه 
مدنظر وی از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.  حال که وی پس از ۹ ماه انصراف خود را تشکیل دولت 
اعان داشته، به نظر می رس��د رئیس جمهور در دیدار با گروه های سیاسی سعی در مشورت 
جهت انتخاب گزینه جدید نماید. دو راه پیش روی میشل عون است؛ ابتدا انتخاب گزینه ای 
تکنوکرات همچون حسان دیاب که تجربه دوران او نشان داد این مسیر سرانجامی نخواهد 
داشت اما مسیر دوم روی آوردن به سیاس��تمداری از جریان اهل سنت است که فعًا »تمام 
سام « نخست وزیر اسبق، محتمل  ترین گزینه ممکن در رس��انه های جمعی لبنان معرفی 
می شود. نامبرده شخصیتی مستقل است که البته در ائتاف با المستقبل قرار دارد.  الزم به 
ذکر است مشکات داخلی لبنان، فشارهای اقتصادی و تحریم های کمرشکن غرب، بسیاری 
از شخصیت های برجسته را از پذیرش سمت نخست وزیری منصرف خواهد کرد و باید دید آیا 

کسی حاضر است در چنین وضعیتی تشکیل دولت را بر عهده بگیرد؟

مالئکه، صدای ما را ضبط می کنند
آیتاهللبهجت)ره(:

مائکه صدای ما را ضبط می کنند. هم از گفتار م��ا، هم از اصل و 
نیت گفتار که به دعوت الهی صادر شده است یا نفسانی و شیطانی 
عکسبرداری می کنند و هم از عمل ما عکسبرداری می کنند و هم از 

نیت عمل ما که مثاً نگاه ما به دید امانت است یا خیانت. 
در قیامت هم به واسطه همین افعال و اقوال و احوال، صحنه عمل را به 
ما نشان می دهند و از حقیقت عمل ، نیت عمل ، تصمیم ، عزم ، جزم ، 

تخیات و اراده ما که منشأ خیرات یا شرور است، پرده برمی دارند. 
منبع:کانال تلگرامی »آیت اهلل بهجت )ره(« به استناد کتاب در 

محضر بهجت، ج۲، ص1۰۰

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

صفحهتوئیت�ری»Iran Land«تصوی�ریازجنگلرؤیاییگیس�ومرا
اشتراکگذاشت. به

حسن انصاری در یادداشتی نوشت: یمن 
بعد از اسام سهم مهمی در فرهنگ و تمدن 
اسامی داشته و دارد. بسیاری از صحابه و 
تابعین و علم��ای صدر اول از مفس��ران و 
فقیهان و محدثان از یمن بوده اند. در یمن 
البته مذاهب مختلف فقهی و کامی همواره 
حضور داش��ته اند، از مذهب ش��افعی که 
هم اینک نیز در جنوب یمن مذهب فقهی 
غالب است تا مکتب اشعری. با این وصف 
فرهنگ مذهبی و فکری و تمدنی یمن را 
باید در زیدیه یمن جست وجو کرد. دولتی 
که الهادی الی الحق یحیی بن الحسین در 
یمن پایه گذاری کرد بیش از هزار سال دوام 
آورد، گاه در کل یمن و گاه در صنعا یا برخی 
نقاط دیگر یمن. بعد از آنکه عثمانی  ها یمن 
را تصرف کردند اتحاد دوباره یمن مرهون 
زیدی  ها بود. زیدیه تنها یک مکتب فقهی و 
مذهبی نیست. زیدیه بستر تشیع در یمن 
است و فرهنگ شیعی یمن سابقه اش حتی 
از دولت زیدی هم بیشتر است. زیدیه یک 
مکتب فکری و فرهنگی اس��ت، فرهنگی 
شیعی و تفکری بر پایه خردگرایی معتزلی 
و شیعی. عمده فرهنگ مکتوب یمن بعد از 
اسام مرهون علمای زیدی آنجاست. اصًا 
یمن را نمی توان بدون این فرهنگ شناخت. 
مدارس، آموزشگاه ها، سنت های آموزشی، 
ادبیات مکتوب و شفاهی و فرهنگ عمومی 
یمن یا از زیدیه است یا متأثر از زیدیه. حتی 
شافعیان یمن هم از زیدیه تأثیر گرفته اند. 
بخشی مهم از فرهنگ ش��افعی در یمن و 
جنوب آن مرهون علمای سادات و اشراف 
است که با فرهنگ شیعی و صوفیانه پیوند 
خورده است. اسماعیلیان در یمن هم که 
معلوم است شیعی اند و بخشی از فرهنگ 

این کشورند. 
عربس��تان س��عودی و وهابیت همواره در 
دوران کوتاه ش��کل گیری هویت سیاسی 
دولت نوپای سعودی مخالف این وضع در 
یمن بوده و دست کم از نقطه نظر فرهنگی 
نمی تواند فرهنگ شیعی و معتزلی یمن را که 
بن مایه اش با وهابیت و تفکر سلفی گری و غیر 
معتزلی مخالف است، تحمل کند. گاه البته 
در دهه های میانی سده بیستم عربستان از 
دولت امامت در یمن به دالیل سیاسی گذرا 
حمایت می کرد اما همه همت فرهنگی و 
فکری خود را همیشه برای رد و سرکوب و 
پایان دادن به تفکر شیعی و معتزلی زیدی در 
یمن مصروف داشته است. در همین جنگ 
کنونی علیه یمن شاهدیم که چگونه فرهنگ 
و میراث فرهنگی و کتابخانه  ها و آثار باستانی 
و قدیم یمن حاقدانه ویران شد. قبل از این 
جنگ، سعودی  ها با تجهیز و سرمایه گذاری 
در یم��ن و حتی در ش��هر صع��ده تاش 
می کردند تفکر سلفی خردسوز خود را جای 
تفکر معتزلی و زیدی شیعی تبلیغ کنند. 
صد ها کتاب علیه زیدیه منتشر می کردند 
و مدارسی در شیعی  ترین نقاط یمن برای 
تبلیغ س��لفی گری و وهابیت برپا کردند و 
داعیه  ها و مبلغان آنها فرهنگ طایفه گری و 
تفرقه برانگیزی مذهبی ، تکفیری ، تفسیقی 
و ضد شیعی خود را از طرق مختلف در یمن 

پمپاژ می کردند. 
عربستان چه بخواهد و چه نخواهد یمن با 
فرهنگ زیدی و میراث معتزلی و شیعی و 
زیدی خود شناخته است. هزار سال تاریخ 
و فرهنگ این کشور را نمی توان با تخریب و 
کشتار پایان داد یا نادیده گرفت. سلفی گری 

راهی به سرزمین اعتزال و تشیع ندارد. 

رضا رمضان نژاد توئیت کرد: آلمان رو آب برد! 1۳۰۰ نفر مفقود شدن و ۸۰ جسد تا حاال 
پیدا شده. اما هیچ  رسانه ای حوادث غیرمترقبه رو به نظام حاکمش گره نمی زنه و 4۰ سال 

بدبختی رو به یاد مردمش نمیاره. کاش اون ها هم یه آلمان اینترنشنال داشتن!

دانیال معمار در توئیتی نوش��ت: برادر بودند، آقا مصطفی طلبه بود و خادم امام رضا)ع( با 
دو فرزند دختر و آقا مجتبی مجرد بود و دانشجوی حقوق. برای رفتن به در بسته خوردند. 
رفتند لهجه افغانستانی یاد گرفتند و از قم با تیپ فاطمیون راهی سوریه شدند. به مادرشان 

گفتند پشت سر ما آب نریز،  برگشتی در کار نیست. هر دو برنگشتند. 

حس��ن صادقی نژاد توئیت کرد: این تصویر بخش��ی از کسانی اس��ت که در سیزدهمین 
راهپیمایی جلیقه زرد ها در اثر توحش پلیس فرانسه در سرکوبگری، چشمشان تخلیه شد؛ 

اصغر فرهادی در همین فرانسه، ایران را متهم به سرکوبگری کرد... 

سلفی گری و وهابیت آل سعود آینده ای در یمن ندارد آلمان، آلمان اینترنشنال ندارد!

2 خادم امام رضا)ع( که جاودان شدند

آقای فرهادی! ببین کجا ناله می کنی


