
قبحزدايي،وظيفهذاتيايراناينترنشنال
قيس قريش��ي در توئيتي نوش��ت: هزار بار گفتيم وظيفه ذاتي ايران 
اينترنشنال قبح زدايي از تمام پليدي هاست. قبح زدايي از تحريم هاي 
وحش��يانه عليه مردم، قبح زدايي از جنگ عليه كش��ور، قبح زدايي از 
ترور ايرانيان به دست اجنبي، قبح زدايي از تجزيه كشور، قبح زدايي از 

جنگ هاي قومي و هرج و مرج؛ اين تازه شروع كار است...

ايرانجمهوريكارمنداننيست!
مالك ش��ريعتي، نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي در 
كانال تلگرامي خود  درباره حقوق كاركنان عملياتي نفت به ذكر نكاتي 

پرداخت. او نوشته است:
۱. دولت در زمان بررسي  بودجه۱۴۰۰، استثنا شدن آنها را نپذيرفت 
و خواس��تار عدم تعيين س��قف براي تمام كارمندان )بخوانيد مديران 

نجومي بگير( خود بود. 
۲. يك ماه قبل در كميسيون انرژي راه حل هايي مطرح شد كه وزارت 

نفت و سازمان برنامه خالف آنها عمل كردند. 
 ۳. بدون نياز به مصوبه هيئت وزيران يا س��ران قوا، با استفس��ار قانون 
بودجه يا اعمال ماده۴۵ آيين نامه، مشكل نيروهاي عملياتي قابل حل 

بود و هنوز هم است. 
۴. مديران ارش��د دولتي دنبال  امتياز ويژه غيرقانوني براي خود بوده، 

عملياتي ها گروگان زياده خواهي آنها شده اند. 
۵. ايران جمهوري كارمندان نيست!

مگسبرزخمنشسته
امين توكلي در توئيتي نوشت: حكايت دشمني كه براي مشكالت خوزستان فرياد 
مي زند حكايت مگسي است كه بر زخم نشسته آلوده مي كند ولي درمان نمي كند.

وطنپرستيبهنرخروز!
عليرضا گرائي توئيت كرد: اينكه طرفداران و درخواست كنندگان تحريم ملت 
ايران شده اند دلسوزان و گريه كنندگان بي آبي مردم خوزستان، بزرگ ترين 
تناقض قرن ماست. اين ژست انسان دوستي و وطن پرستي به شما نمي آيد...

هاديبيگينژاد:
آقاي روحاني گفتند اگر قانون مجلس جلوي 
ما را نگرفته بود عيد نوروز تحريم ها را برداشته 
بوديم. طي هشت سال گذش��ته هيچ موقع 
تحريم ها لغو نشد و البته دولت هميشه ديگران 
را متهم كرد. آيا ساماندهي مرغ، آرد، آب و برق 
صد درصد به تحريم ربط داشت؟ دوري از مردم 

نتيجه اش نادرست صحبت كردن است. 
عليرجبي:

حسن   روحاني  مدعي شده مجلس يازدهم 
نگذاشت تحريم ها لغو شود! ۱. آن  روزي كه 
هسته اي برپا بود، با ندانم كاري توافقي بستيد 
كه با يك امضاي ترامپ هوا ش��د. ما را ساده 
لوح فرض نكنيد! ۲. قان��ون اقدام راهبردي 
مجلس چيزي فراتر از شروط رهبري نيست. 

نكند قرار بود خط قرمز ها را رد كنيد؟
سيدنظامالدينموسوي:

سخنگوي محترم دولت مدعي است مصوبه 
مجلس يازدهم موجب شد نتوانيم تحريم ها 
را لغو كني��م. جناب آق��اي ربيعي! مجلس 
قبلي ۲۰دقيقه اي به برجام ش��ما مجوز داد 
اما تحريم ها را لغو ك��ه نكرديد هيچ، بر آنها 
افزوديد. ضمناً بفرمايي��د در مذاكرات اخير 
جز قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
مصوب مجلس يازدهم، اص��اًل چه امتيازي 
در دست داشتيد كه غربي ها مجدداً پاي ميز 

مذاكره با شما حاضر شوند؟
احمدنادري:

به نظرم بهترين پاس��خ به اظه��ارات اخير 
روحاني مبني براينكه قانون مجلس نگذاشت 

تحريم ها رفع شود، فعاًل سكوت نمايندگان 
مجلس اس��ت. او اين اظهارات را نه از س��ر 
سادگي و ندانستن، بلكه هوشمندانه مطرح 
مي كند تا حتي در دقايق پاياني نيز با ساخت 
دوقطبي هاي كاذب، اذهان را از بي عرضگي 

دولتش منحرف كند. 
مهديمحمدي:

قانون مجلس ابزار چانه زني بسيار نيرومندي 
ايجاد كرد كه با هزينه تقريباً صفر، براي تيم 
ايراني دست برتر مذاكراتي ايجاد كرد. نه تنها 
برخالف پيش بيني آقايان به ايران حمله نشد، 
بلكه امريكا و كشورهاي اروپايي از صدور يك 

قطعنامه در شوراي حكام هم عاجز ماندند. 
مسعودبراتي:

اعتراف ضمني روحاني ب��ه اينكه مذاكرات 

وين نتوانس��ت تحريم ها را لغو كند. قانون 
مصوب مجلس شرط ساده اي دارد، لغو مؤثر 
تحريم ها، وقتي روحاني مي گويد مجلس مانع 
شده است، يعني مذاكرات جديد نتوانسته 

تحريم ها را لغو كند. 
محمدعبداللهي:

يحتمل جن��اب رئيس جمهور مي خواهند 
در اين روزهاي آخر با ملت ش��وخي كنند 
يا براي كم كاري ها دليل تراش��ي كنند اما 
جناب روحاني خودش��ان هم مي دانند اگر 
قانون مجلس نبود اين مذاكره آخري اصاًل 
بي معنا بود و چيزي نداش��تيم جز چش��م 
گويي ب��ه امريكايي ها. خوب اس��ت آقاي 
روحاني واقعاً پايبند به شعار اعتدال باشند 

نه دنبال جناح بازي. 
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جز قانون مجلس چه امتيازي در دست داشتيد؟!
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهاظهاراتاخيررئيسجمهور

دربارهرفعتحريمهاوقانونمجلس

اظهاراتاخيررئيسجمهورمبنيبراينكهتصويبطرحاقدامراهبرديبرايلغوتحريمها
وصيانتازحقوقملتايراندرمجلسفرصتبهنتيجهرساندنبرجامراازدولتگرفت،
موجبواكنشهاينمايندگانمجلس،كارشناسانوكاربرانشبكههاياجتماعيدرپلتفرم
توئيترشد.آنهااينسخنانراغيردقيقخواندندوبيانآنهاراجهتساختدوقطبيهاي

كاذبودعواهايرسانهايبرايمشغوليتكاربرانبهموضوعاتفرعيدانستند.برخي
كاربراننيزاشارهداشتنداتفاقاًاينقانونمجلسبودكهدس�تدولترادرمذاكراتپر
كردواجازهندادامريكاييهابازهمباوعدههايس�رخرمنظرفيتهايهستهايكشور
رامتوقفكنند.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربراندراينخصوصآمدهاس�ت.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

حسن اس��المي اردكاني در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: با دردهاي زايم��ان مادرانمان 
 زاده مي شويم و معموالً با دردهاي خودمان 
و گاه درد نزديكاني كه شاهد تحليل رفتن ما 
هستند، مي ميريم. در اين ميان لذت و شادي 
چون لحظات گذرا مي��ان دردهاي ما فاصله 
مي افكنند اما گاه چنان عميق هس��تند كه 
چون خلسه اي نيرومند ما را از خود مي ربايند 
تا آنكه درد را يكسره فراموش مي كنيم. با اين 
همه، درد در سرشت اين عالم است و نديدن 
آن و تالش در جهت حذف آن نه شدني است 

و نه زيبنده زندگي انساني. 
از اين رو، خوب اس��ت هم دردهايي را كه در 
زندگي با آنها روبه رو مي ش��ويم بشناس��يم 
و هم راه ه��اي كنار آمدن با آنه��ا را و چونان 
شعبده بازان لبخند »در شبكاله درد« شادي 
را جست وجو كنيم و از دل درد لذت و رشد را 
بيرون بكشيم. كتاب فلسفه درد، نوشته آرنه 
يوهان وِتلِِسن )ترجمه محمد كريمي، تهران، 
فرهنگ نشر نو، ۱۳99، ۲۰۴ صفحه(، درآمد 
خوبي براي اين كار به شمار مي رود. اين استاد 
فلسفه نروژي در اين كتاب مختصر طي ۱۲ 
فصل ابعاد مختل��ف درد را مي كاود و بر يك 

نكته بنيادي تأكيد مي كند. 
جامعه مصرفي امروز زندگي خوب را زندگي 
بي دردانه معرفي  كند و در پي آن است تا ما 
درد را فراموش كنيم. ح��ال آنكه اين نگاه به 
درد نادرست اس��ت و نيازمند بازنگري. اگر 
هوشيار باش��يم، درد به ما مي آموزد، »ما را 
برمي انگيزد، به هيجان م��ي آورد« و تصوير 

معنادارتري از زندگي به م��ا مي دهد. با اين 
نگرش، نويسنده از دردهاي مختلف سخن 
مي گويد. از شكنجه كه چندان در جهان امروز 
رواج ندارد، ام��ا بي نهايت عميق و تأثيرگذار 
است. ش��كنجه گر در پي آن است كه جان و 
تن شخص شكنجه شده را در هم بشكند و او 
را از همه ابعاد انساني اش تهي كند و به سطح 

جسماني صرف فروبكشد. 
نوع ديگري از درد داريم كه گرچه به شدت 
شكنجه نيست، اما فراگيري بيشتري دارد؛ 
بيماري ها و دردهاي مزمن. هنگامي كه درد 
را تجربه مي كنيم، با هم��ه وجودمان درك 
مي كنيم كه چقدر در اين جهان تنها هستيم. 
درد پديداري همگاني است، اما اين منم كه 
در اين جهان دارم درد مي كشم. گاه نيز درد 
جنبه رواني دارد و چون موريانه در زير پوست 
تن سالم ما به تخريب روانمان مشغول است. 
درد است كه مرا متوجه بدنم مي كند. همه 

هوش و حواس مرا معط��وف خود مي كند. 
چون »درد حسود است« و از من مي خواهد 
فقط به او توجه كنم. درد من هستم، من دردم 
هستم. در حالت درد ش��ديد همه فاصله ها 
ناپديد مي ش��وند. »تمام زيست جهان من، 
كل افق من، آب مي رود و كوچك مي شود« 
و همه چيز به بدن و درد تقليل پيدا مي كند. 
در اين ح��ال، ما ديگ��ر به چي��زي جز درد 
توجه نداريم. تسليم آن مي شويم و به جاي 
خودآييني، دگر آيين مي شويم و خودمان را 

نيز از دست مي دهيم. 
هنگام درد ديگر قدرت انتخاب و تصميم گيري 
نداريم. از درون خورده مي شويم و هر گونه تالش 
براي تعالي و از خود فرارفتن را از دست مي دهيم. 
در عين حال درد مي تواند برانگيزنده و رشددهنده 
باشد. در پي درد مي كوشم خودم را بهتر بشناسم 
و راهم را بيابم. اما غالباً كسان بسياري مقهور درد 

مي شوند و از درون مي پاشند. 

درد زمان��ي مي تواند رش��ددهنده باش��د كه 
بتوانم معناي��ي در آن بيابم ي��ا معنايي به آن 
بدهم. ما به داليل ش��رايط وجودي مان عميقا 
شكننده هستيم، ش��رايطي چون »وابستگي، 
آس��يب پذيري، ميرايي، ش��كنندگي روابط و 
تنهايي وجودي« كه شرايط بنيادين هستي ما 
هستند. برخي كسان كه قادر به تحمل اين دردها 
نيستند، آنها را به ش��كلي نادرست به ديگران 
انتقال مي دهند و بدين ترتيب، جامعه ستيزان 
و م��ردم آزاران پدي��د مي آين��د. از اين منظر 
متجاوزان و زورگويان خود عمدتاً قرباني تجاوز 
و زور بوده اند. اينجاس��ت كه اهميت فرهنگ و 
آموزه هاي فرهنگي در معنابخشي به درد و تالش 

در جهت فرافكني آن آشكار مي شود. 
با اين همه، به نظر مي رسد فرهنگ زمانه از 
برآوردن چنين وظيفه اي ناتوان شده است و 
روز به روز شاهد خشونت هاي فزاينده هستيم. 
دردي را كه نمي توانم تحمل كنم، به ديگران 
انتقال مي دهم و خودم را آرام مي كنم. جامعه 
امروز به جاي تقويت نهادهاي عمومي مدني، 
بر فرديت و حق آزادي و انتخاب ما تأكيدي 
بيش از حد دارد و همين باعث شده همزمان 
خود را تنهاتر حس كني��م و ناتوان از تحمل 
دردهاي خويش در پي فرافكني آن باشيم. 
خودآييني و حق انتخاب گسترده ما، عمالً ما 
را فلج مي كند و بيشتر ما را به درون خود سوق 
مي دهد و درنتيجه دردهايمان تحمل ناپذيرتر 
مي گردد. از اين منظر، »پروژه خودشكوفايي 
به معناي فردي كلمه چيزي جز توهم نيست« 

و سر از شكست و بي معنايي درمي آورد. 

بگذر شبي به خلوت اين همنشين

تكليفهزينههايطراحيلباسراهممشخصكنيد
مهدي قاسم زاده در واكنش به خبر 
حذف لب��اس المپيك ورزش��كاران 
ايراني و حضور با س��ت ورزش��ي در 
افتتاحيه اين بازي ها نوشت: دبيركل 
كميت��ه مل��ي المپيك: »ب��ه دنبال 
هجمه هاي ايجاد شده نسبت به لباس 
رسمي طراحي شده، حذف اين لباس 
و استفاده از سِت ورزشي  در مراسم 
افتتاحيه در دستور كار قرار گرفت؛ در راستاي احترام به افكار عمومي چنين تصميمي گرفته 
شده است!«  هرچند اگر رونمايي از اين لباس ها به دقيقه  نود موكول نمي شد االن الزم نبود 
كه بر اين افتضاح، به اس��م احترام به افكار عمومي ماله كشيده ش��ود اما كاش الاقل تكليف 

هزينه هايي كه از جيب بيت المال انجام شده نيز زودتر مشخص مي شد!

بايستگيهايكابينهرئيسجمهور
دكتر علي دارابي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: برابر نظرس��نجي هاي معتبر بيش از ۵۰ درصد مردم 
حجت االسالم ابراهيم رئيسي را به هيچ يك از جناح هاي سياسي اصولگرا و اصالح طلب متعلق نمي دانند.  
واقعيت هم آن است كه رئيسي به صورت مستقل در انتخابات شركت كرد و وعده تشكيل كابينه و تيم 
كاري مركب از »بهترين ها و شايستگان« را داد.  انتظار افكار عمومي آن است كه در گزينش اعضاي »دولت 

مردمي، قوي و كارآمد« رئيس جمهور بايسته هاي زير را مالك و معيار انتخاب همكاران خود قرار دهد:
۱( مؤمن، برخوردار از روحيه جهادي، پاكدست و برخوردار از كارنامه مديريتي موفق در گذشته. 
۲( متخصص و داراي تحصيالت مرتبط با حوزه مسئوليت، كارآمد و مدير به معناي حقيقي كلمه. 

۳( وزيران، معاونان رئيس جمهور، استانداران و مقاماتي كه با نظر مستقيم رئيس جمهور انتخاب مي شوند 
بايد داراي برنامه، تيم قوي، كارآمد براي حل مس��ائل و مشكالت حوزه مأموريت خود باشند و 

همچنين در كارنامه گذشته آنها »ناكارآمدي« نبايد ثبت شده باشد. 
۴( قدرت تعامل و برخوردار از مناس��بات الزم براي ارتباط با مردم و نهادهاي ذي ربط ازجمله 
پاسخگو بودن، آشنايي و تسلط بر شرايط جهاني در حوزه مأموريت و وظايف خود و باالخره اعتقاد 

به خرد جمعي و عقالنيت در كارها و پرهيز از استبداد رأي و تك روي. 
شرايط كشور بسيار دشوار است. برابر اطالعات و اخبار موجود دولت فعلي بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد 
تومان اوراق قرضه چاپ و توزيع كرده است. بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در سال 
۱۴۰۰ است و ماهانه هزينه اداره كشور بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. اين است وضعيت منابع 

و بدهي پيش روي دولت جديد. برجام و لغو تحريم ها هم نه اين و نه آن است و در حالت تعليق. 
در انتخاب كابينه بايد همه شايستگان و برترين ها را ديد و از آنها براي خدمت دعوت كرد. كاري 

بزرگ و تاريخي در انتظار رئيسي و كابينه اوست. 

خدمتمسيحعلينژادبهانقالب!
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: در روزهاي انتخابات يك رويداد 
توجه كاربران رسانه اي را به خود جلب 
كرد، خاطرتان هست؟ انتشار تصاوير 
برخي زن��ان بي حجاب ك��ه در حلقه 
هراس اوباش سياسي پاي صندوق رأي 
رفتند.  در داخل كشور نيز كم از اين 
تصاوير نداشتيم. خانم هايي كه عرفاً 
بدحجاب محسوب مي شدند اما دعوت 
به رأي مي كردند. انتشار اين تصاوير رسانه هاي شيطان را بسيار عصبي مي كرد. يكي از رسانه ها 

نوشت اينها مزدوران جمهوري اسالمي اند كه براي تبليغ رأي حقوق مي گيرند. 
اما چرا عصباني شدند؟ چرا شوكه شدند؟ به جهت يك محاسبه غلط. 

ضدانقالب روي يك موضوع در جمهوري اسالمي دچار خطاي فاحش محاسباتي است. بروز 
تمام عيار اين خطاي محاسباتي نيز پديده اي است به نام مسيح علي نژاد. پديده اي كه به جهت 
جهل كنشگر، در نهايت به نفع انقالب اسالمي تمام شده است. شنيده ايد كه عدو شد سبب 

خير اگر خدا خواهد؟ همان. 
مس��ئله حجاب در ايران برخالف تصور ضدانقالب، يك س��بك زندگي است و نه يك كنش 
سياسي. بدحجابي يا شل حجابي نيز نوعي عرفي گرايي است. اساساً دختران اين سرزمين 
عفيفه و نجيبه اند. ممكن است حجاب بخشي از جامعه ما به جهات شرعي نقص داشته باشد، 
اما اين سطح از حجاب نه خداي نكرده از سر بي حيايي است و نه به طريق اولي سياسي است. 
بخشي از لوازم زندگي مدرن عرفي گرايي است و دختران ما با حيا و عفت مأنوسند و حجابشان 
را ولو شل حجابي، حجاب مي دانند و عمل به شرع. اصالح اين برداشت از حجاب، البته نياز به 

نقش آفريني نهادهاي فرهنگي دارد كه متأسفانه در غفلت يا تغافلند. 
و اما مهم ترين اصل در اين روزها خالص سازي است. هيچ امري مهم تر از جداشدن اصل از بدل 
نيست. علي نژاد كمك كرده است دختران عفيفه ما خطشان از جريان فحشاي سياسي جدا 
شود. دختران خيابان انقالب ابزار سياسي جنسي براي اعتراضات خشن اند كه هيچ نسبتي با 
جامعه دختران ايران زمين ندارد. تالش علي نژاد كمك كرده است صف كم حجابي عرفي و 
حتي بدحجابي از بي حجابي سياسي جدا شود؛ اين خدمت بزرگي است. تا ديروز برخي افراد 
ظاهرگرا به غلط تصور مي كردند هركس شل حجاب بود با دين و انقالب مسئله دارد، اما امروز 

مشخص شد اين اقليت بدنام چه سهمي را از جامعه متدين زنان و دختران ايران دارند.

تنشديپلماتيكبينالمللي
فضاحتجاسوسياسرائيلحتيازفرانسه

كانال تلگرامي »ايران آنالين« نوشت: 
گزارش هايي مبتن��ي بر به كارگيري 
برنامه اسرائيلي»بيگاس��وس« براي 
جاسوسي در تلفن هاي همراه رئيسان 
جمهور، نخس��ت وزيران و ش��اهان 
برخي كشورها و به ويژه جاسوسي از 
رئيس جمهور فرانس��ه، واكنش هاي 
ش��ديدي را به دنبال داش��ته است. 
به وي��ژه اينك��ه از اين برنام��ه براي 
جاسوسي فعاالن، سياستمداران، روزنامه نگاران و دولت ها استفاده شده است. دادستاني كل 
فرانسه، تحقيقاتي را درباره جاسوسي از رئيس جمهوري فرانسه براي مغرب آغاز كرده است. 
اين در حالي است كه برخي گزارش ها از درخواست وليعهد سعودي از يك شركت اسرائيلي 
براي جاسوسي از سياستمداران و فعاالن رسانه اي پرده برداشت. بر اساس اين گزارش ها، اين 
جاسوسي توسط س��رويس هاي اطالعاتي و امنيتي و عليه روزنامه نگاران و سياستمداران و 
فعاالن حقوق بشري صورت گرفته است.  به دنبال وقوع جاسوسي هاي گسترده به واسطه برنامه 
بدافزاري اسرائيلي »بيگاسوس« آثار و نشانه هايي از تنش ديپلماتيك در سطح بين الملل نمودار 
شده است، ليستي متشكل از ۵۰ هزار نفر از مناطق مختلف جهان نشان مي دهد سرويس هاي 

اطالعاتي از اين شخصيت ها ازجمله برهم صالح رئيس جمهوري عراق جاسوسي كرده اند. 
روزنامه امريكايي واش��نگتن پس��ت نوش��ت: برهم صالح يكي از س��ه نفر از نخس��ت وزيران و 
رئيس جمهوران و شاهاني بوده كه تلفن آنها تحت كنترل بوده است.  در اين ارتباط، يك منبع 
فرانسوي تأكيد كرد ش��ماره تلفن هاي امانوئل مكرون رئيس جمهوري فرانسه و اعضاي دولت 
وي، در فهرست اهداف احتمالي برنامه بيگاسوس است كه از سوي يك سرويس امنيتي وابسته 
به دولت مغرب با هدف جاسوسي استفاده شده است.  دادستاني كل پاريس تحقيقاتي را درباره 
اطالعات منتشر شده از سوي پايگاه خبري پژوهشي»مديا بارت«  و دو نفر از روزنامه نگاران آن آغاز 
كرده مبني براينكه مغرب با استفاده از برنامه بيگاسوس از آنها جاسوسي كرده است. اين دادستاني 
درباره مجموعه جنايت هاي احتمالي مربوط به جاسوسي الكترونيك تحقيق خواهد كرد.  پايگاه 
مديابارت اعالم كرد تنها راه دستيابي به واقعيت اين است كه مقامات قضايي، تحقيقات مستقلي 
را در رابطه با عمليات جاسوسي گسترده مغرب در فرانسه آغاز كرده است. مغرب با صدور بيانيه 

رسمي، اين ادعاها را رد كرده و آن را دروغين و بي پايه و اساس خوانده است. 
روزنامه فرانسوي لوموند نوشت: محمد بن س��لمان وليعهد سعودي از يك شركت اسرائيلي 
خواسته تا از سياستمداران و فعاالن رسانه اي لبنان ازجمله ميشل عون رئيس جمهوري اين 
كشور جاسوسي كند.  طبق اطالعات منتش��ره، مكزيك با جاسوسي از ۱۵هزار شماره تلفن 
در رده اول و بعد از آن مغرب و امارات با جاسوس��ي از ۱۰هزار شماره تلفن در جايگاه بعدي 
قرار دارند. كشورهاي عربي ديگر مانند عربس��تان، بحرين و برخي كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا مانند مجارستان در رده هاي بعدي قرار دارند.  نگاهي عميق به سوابق و تحوالت در اين 
خصوص نشان مي دهد با توجه به تحقيقات دستگاه هاي قضايي درچند كشور اروپايي ازجمله 
فرانسه درباره طرف هايي كه به جاسوس��ي اقدام كرده اند، اين احتمال وجود دارد مسئوالن 

برخي كشورهاي ديگر هم مورد اتهام قرار گيرند.

نگوييد:»مستحباست؛شد،شد؛نشد،نشد«
آيتاهللحائريشيرازي)ره(:

هرچه مي توانيد س��نت هاي خود را در عيد غدير، جدي تر بگيريد. 
نگوييد: »مستحب است؛ شد شد؛ نشد نشد«. اين سنت ها از اوجب 

واجبات است. چرا؟ چون شناسنامه ما شيعيان است. 
پدرها جوري نسبت به عيد غدير ارادت به خرج بدهند كه بچه ها از يك 
ماه، دو ماه قبل چشم انتظار عيد غدير باشند! حتي اگر الزم شد، قرض 
كنيد و يك عيدي حس��ابي - به اندازه اي كه به علي ارادت داريد- به 
بچه ها بدهيد. نگوييد: »باز من بايد يك چيزي خرج كنم!« نه! مقروض 
مي شوي، خب بشو! تو كه براي چيزهاي ديگر قرض كرده اي، يك بار 

هم براي حضرت علي مقروض شو. 
مسيحي ها بابانوئل درست مي كنند و به بچه هايشان مي گويند: »او براي 
تو هديه را آورده؛ مسيح براي تو اين هدايا را آورده«. بچه از اول ذهنش 
با عيسي )عليه الس��الم( انس مي گيرد، رفاقت مي كند.  حاال برويد 
ببينيم چه كار مي كنيد! اين شما و اين عيد غدير. سفري، تفريحي، 
گردشي مي خواهي ببري، بگو اين مال عيد غديرت است! هدايايتان و 

وعده هايتان را بگذاريد در اين روز تا اينها با عيد غدير جوش بخورند. 

   آیينه نفس

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت: ش��بكه هاي اجتماعي باعث شدند تو همه چيز 
دوقطبي ايجاد بشه. در مواجهه با هر نظري دوتا راه داري يا اليك يا ديس اليك؛ نميشه ۷۰ درصد 
موافق بود، ۳۰ درصد مخالف و گفت وگو كرد. حتماً بايد بري يك سمت. تكنولوژي روي فكر كردن 

ما تأثير گذاشته و تحليل ديگه جايي نداره. شايد هم يك روز بفهميم اشتباه كرديم... 

سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوش��ت: گزارش داده اند درآمد ش��ركت هاي دانش بنيان از 
۲۰۰ميليارد در سال 9۲ به ۶۷هزار ميليارد در سال 99 رسيد. اين آمار كمي گمراه كننده است. 
بايد اضافه كرد تعداد شركت هاي دانش بنيان هم از ۵۲ شركت به نزديك ۶هزار رسيده است. 

شنيدم اخيراً يك تاكسي اينترنتي هم دانش بنيان و از ماليات معاف شده است..

آمارگمراهكنندهدرآمدشركتهايدانشبنيانتأثيرتكنولوژيبرفكركردنانسان
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