
 پاسخ تاریخی چرچیل 
در رد مذاکره با هیتلر

سیدامیر سیاح در توئیتی نوشت: مهر ۹۸ بعد از تشدید تحریم  ها توسط 
ترامپ، مکرون و جانسون در سازمان ملل آقای روحانی را دوره و تشویق کردند 
با ترامپ دیدار کند؛ کاش ایشان به جای قهقهه، جمله تاریخی چرچیل در رد 
 You cannot« :مذاکره با هیتلر را به نخست وزیر انگلیس یادآوری می کرد

»reason with a tiger when your head is in its mouth

زن ورزشکار سعودی چه به دست آورد؟
مهدی عزیزی دستگردی در توئیتی نوشت: »رانیا العسال « یک فعال مصری 
درباره جودوکار زن سعودی که از نماینده رژیم صهیونیستی شکست خورد و 
کشف حجاب هم کرده بود، نوشت: ورزشکار زن ایرانی که حجاب خود راحفظ 
کرد پیروز شد اما ورزشکار زن سعودی که کشف حجاب کرد، شکست خورد. 

این سعودی نه شرافت شکست را به دست آورد نه افتخار پیروزی.

 سفیر انگلیس با پایان مأموریتش 
تهران را ترک می کند

»مشرق « خبر داد: سفیر انگلیس در تهران در صفحه رسمی خود 
در توئیتر از پایان کارش در تهران خبر داد و نوشت: کار من در اینجا 
تمام نش��ده، اما می دانم که جانشین من س��ایمون شرکلیف این 
مسئولیت را همراه با احساسی مشابه ادامه خواهد داد. در طول سه 
سال حضور در ایران سیاس��ت در داخل و خارج از کشور همچنان 
پیچیده بوده با این حال باعث افتخار من بوده که به عنوان سفیر در 

اینجا خدمت کنم.

   ندا یاری:
در دولت روحانی معلوم ش��د ک��ه اعتماد به 
غرب جواب نمی دهد و آنها کمک نمی کنند 
و هرجا ک��ه بتوانند ضربه خواهن��د زد و اگر 
جایی هم ضربه نمی زنند به این دلیل است که 

نمی توانند. #دولت_عبرت
   عبداهلل گنجی:

وزارت خارجه می خواهد بدعهدی ها و نقض 
تعهدهای امریکا را مکتوب و مستند کند که 
خوب اس��ت. مدل مفهومی رابطه امریکا با 
کشور ها فقط دو جور است یا تحت سلطه و 
تسلیم یا سرشاخ. دولت روحانی خواست به 
مدل سوم یعنی احترام متقابل دست یابد اما 

دیر فهمید راه سومی وجود ندارد. روز آخر به 
اول ریل برگشت.

   علیمردان بختیاری:
با خروج امریکا از برجام در س��ال ۹7، مجدداً 
تالش دولت اصالحات معطوف به مذاکره با 
1+4 شد. این تالش های بی ثمر منجر به این 
شد که دولت با تورم باالی 44/2، نرخ بیکاری 
۸/۸ و نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل 
دهد. روند گرانی هم هنوز با شدت همچنان در 

حال افزایش است. #دولت_عبرت
   مهدی فضائلی:

برای بی اعتمادی به غرب الزم نیست انقالبی 
باشیم، واقع بینی و مختصری اطالعات تاریخی 

کفایت می کند.
   رسول شکری نیا:

باالخره هش��ت س��ال عمر دول��ت وعده  ها 
به پایان رس��ید و دولتی که ق��رار بود دولت 
راستگویان، تدبیر و امید باشد با ناکامی در 
بسیاری از بخش ها، دولت عبرت نام گرفت... 
کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، یک چهارم 
شدن سفره و جیب مردم و هشت سال بازی 
دادن م��ردم و نظ��ام با وعده های پوش��الی 

#برجام_نافرجام... 
   علی معبودی:

عبرت بزرگ! اگر تش��نه ای و دس��ت به طرف 
دشمن دراز کنی او به تو آب نشان می دهد اما 

آتش در کف دستت می گذارد. #دولت_عبرت
   فاطمه رشیدی:

در توصیف دولت عبرت همین بس که حتی 
کس��انی که به روحانی رأی دادند هم االن از 
منتقدان جدی عملکردش هستند و بخشی 
از کسانی که انتخابات را تحریم کردند، آنهایی 
بودند که دچار افس��ردگی سیاسی ناشی از 
انتخاب غلط شده بودند. دولتی که االن حتی 

بین طرفدار ها شم، طرفدار نداره...
   امین توکلی:

دولت عبرت تمام شد؛ حسن روحانی رفت؛ 
ولی همچنان تفکر غرب پرستی وجود دارد؛ 

این بیماری را باید عالج کرد. 
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آیینه عبرت شدند!
بازخوانی عبرت های دولت های یازدهم و دوازدهم از سوی کاربران شبکه های اجتماعی

بیان رهبر معظم انقالب در آخرین دیدار با دولت در خصوص عبرت دولت های آینده از اعتماد دولت 
فعلی به غرب برای حل مشکالت کشور و انتشار کلیپی با این مضمون از سوی دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر انقالب شامل گفت وگوی رهبر انقالب با مرحوم هاشمی رفسنجانی در خصوص مذاکره 
با امریکا، موجی از واکنش  ها در شبکه های اجتماعی را به همراه داشت. کاربران دولت های یازدهم 

و دوازدهم را »دولت عبرت« خواندند و با این هشتگ درس های این دولت را بازخوانی کردند و 
از دولت آینده خواستند این عبرت  ها را پیش چشم خود نگاه دارد. همچنین برخی از کاربران 
تأکید کردند هرچند که دولت عبرت تمام شد اما تفکر آن همچنان زنده است و رسانه  ها باید با 
بازخوانی این عبرت با این تفکر مقابله کنند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را 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.

روایت رفتن و رسیدن پدر و پسری افغان
کانال تلگرامی فاطمیون نوشت: 
کتاب »این پس��ر من اس��ت« 
ش��امل زندگینام��ه مس��تند 
ش��هیدان رس��ول جعفری و 
مهدی جعف��ری نوش��ته ندا 
رسولی توس��ط انتشارات خط 
مقدم منتشر و راهی بازار نشر 
شد. »این پسر من است« روایت 
حرکت همیش��گی خانواده ای 
است که فداکارانه هجرت را به 
ج��ان خریدن��د. حرک��ت از 
افغانستان به ایران، کوچیدن 
م��دام در ای��ران و در نهای��ت 
هجرت به سوریه که به قراری 
همیشگی می انجامد. این کتاب پدری ش��هید را به تصویر می کشد که شهادت را به پسرش 

می آموزد و خود هم از پی او می رود؛ روایت رفتن و رسیدن رسول و پسرش مهدی.
در این  کتاب عالوه بر زندگی رسول و مهدی جعفریان، به زندگی جنگ زده مردم سوریه نیز 
پرداخته شده است. مطالب کتاب نیز با روایت دانای کل ارائه می شوند و نتیجه مصاحبه   هایی 

هستند که نویسنده کتاب آنها را انجام داده و تدوین کرده است.

آقای روحانی! واقعاً متشکریم
محمد ایمانی، روزنامه نگار، در کانال 
تلگرامی خ��ود نوش��ت: به یکی 
گفتن��د خرس تخ��م می��ذاره یا 
بچه زاست؟ گفت: از این ُدم بریده 
هرچی بگی برمیاد. حاال حکایت 
پرواز قیم��ت پراید اس��ت. وقتی 
آق��ای روحانی دول��ت را تحویل 
گرفت، قیم��ت پراید 2۰ میلیون 
تومان بود و همین روز  ها که دولت 
را تحویل می دهد، به 14۰ میلیون تومان رسانده است. قیمت مسکن نیز در این دوره هفت برابر 
شد. هرچند برخی اقالم و آمار مشابه، تا ده برابر افزایش قیمت داشته است. هشت سال قبل که 
روحانی وعده های گل و بلبل می داد، چه کسی فکر می کرد قیمت پراید را به قیمت خودروهای 
لوکس برساند و آخرش هم بگوید » اگر عیب یا نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می کنیم « 

و » البته اگر تحریم  ها نبود، امروز دالر 5هزار تومان بود و وعده های مان عملی   می شد؟!«
چهار سال قبل وقتی می خواستند مردم را بترسانند، گفتند اگر رئیسی پیروز شود، دالر 5هزار 
تومان می شود اما در دولت همان ها، قیمت دالر تا ۳۳ هزار تومان هم افزایش یافت. حاال روحانی در 
آخرین روز  ها می گوید اگر همه چیز مهیا بود )و هیچ بهانه ای دستش نبود!( قیمت دالر را به نقطه ای 

می رساند که ادعا شده بود » بد  ترین وضعیت « در صورت انتخاب رئیسی است! واقعاً متشکریم!

پشت صحنه ای از زندگی الکچری سلبریتی ها!
امی��ر اس��ماعیلی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: یکی از 
بچه ه��ای ع��کاس تعری��ف 
می کرد که یک روز صبح برای 
عک��س گرفت��ن از یک��ی از 
اینفلوئنسرهای صورتی آفیش 
شدم. صبح رفتم در خانه شان، 
ماش��ینش پژو4۰5 حداکثر 
مدل ۹۰ بود که کنار ماشین 
هم مالیده بود به در پارکینگ و هنوز رنگ های کنده شده در پارکینگ روی گلگیرهای ماشین مانده 

بود. از خانه شان به خانه دیگری رفتیم. حدود 15 دست لباس متفاوت آورد و گذاشت در ماشین.
بعد رفتیم به یکی از نمایشگاه های لوکس ماشین و طبق هماهنگی ای که از قبل کرده بود، 

یک خودرو بی ام دبلیو مدل باال برای یک روز اجاره کرد.
تا موقعی که نور اجازه می داد در لوکیشین های مختلف دائم لباس عوض کرد و با خودروی 
اجاره ای یک روزه تا   می شد عکس گرفتیم. بعد از آن تا یک سال به تناوب اینفلوئنسر صورتی 
عکس های آن روز را منتش��ر می کرد و حتی در بعضی از پست   ها غر زده بود که دیگه وقتشه 
ماش��ینم را عوض کنم. مواظب خودمان باش��یم و به زندگی مان رحم کنیم. صورتی   ها کار 

خودشان را می کنند. ما حواس مان به خودمان باشد...

خروج دوباره امریکا از برجام!
حمید خوش آیند در کانال تلگرامی 
خود نوشت: در نیویورک تایمز 
گزارشی منتشر شد که در بخشی 
از آن نوشته بود »امریکا از برجام 

خارج می شود!«
واقعاً برجام چگونه معاهده ای 
است که ایاالت متحده یک بار 
از آن خارج ش��ده و االن اعالم 
کرده که می خواه��د دوباره از 

آن خارج شود؟! آیا می شود از یک قرارداد یا معاهده بیشتر از یک بار خارج شد؟!
دولت جدید ایران حتماً در یکی از اولین دستورکارهای سیاست خارجی اش باید فکری به حال 
برجام کند؛ برجامی که برای امریکا که از آن خارج شده همچنان کار می کند و ما که در آن 

مانده ایم همچنان ضرر می دهیم! در دنیا هیچ کشوری زیر بار چنین قرارداد  هایی نمی رود.

لحظات بی سپرِ میان خواب و بیداری
محمود مقدسی نوشت: هر کدام 
از ما بعض��ی روز  ها مثل قهرمان 
رمان های اگزیستانسیالیستی از 
خواب بیدار می شویم؛ گاه غرق 
در تلخی و بی معنایی، گاه غرق 
در بی تفاوتی نسبت به همه چیز، 
گاه غرق در حی��رِت زنده بودن، 
گاه سرگردان میان زمین و هوا و 
گاه در دل بحران��ی س��خت و 
طاقت فرسا که همه چیز را برایمان تبدیل به مسئله کرده است. بعد خیره می شویم به سقف یا به 
دیوار اتاق و به فکر فرومی رویم. خیلی وقت ها، این روزمّرگی است که به یاری مان می آید و دوباره 
فرصت فراموش کردن را به ما می دهد. هر کدام از ما باالخره وظایفی داریم و در پِی چیز  هایی 
هستیم. کمی بعد از بیداری، آن چیز  ها دوباره راه خودشان را به دنیای ما باز می کنند و دوباره به 
چیزی از جنس زندگی-فراموشی- بِرمان می گردانند )و چه خوب که این کار را می کنند(. در 
این بین اّما برزخی هس��ت میاِن خواب و بیداری که هنوز لباِس هشیاری و روزمّرگی را به تن 
نکرده ایم و نیمه خواب-نیمه بیدار در بستر از این پهلو به آن پهلو می شویم. در این لحظات، جایی 
در میاِن واقعیت و خیالیم و با هر احساس و تجربه ای بی سپر و بی سالح روبه رو می شویم. در این 
لحظات، حساسیت غریبی به بعضی چیز  ها پیدا می کنیم، بسیاری مسائل را الینحل می دانیم و 
کالفه و سرگردان به چیز  هایی فکر می کنیم که تلخی شان گاه تمام روز در کام مان باقی می ماند. 
در این لحظات، به تعبیری مِن هشیارِ ما هنوز از راه نرسیده و مِن رؤیابین مان که از میانۀ کابوسی 
برخاسته، اینک در بیداری کنترل افکارِ ما را در اختیار دارد. راستش هرچه تالش می کنم بگویم 
این لحظات، برش های معذبی از آگاهِی سرگردان میاِن خواب و بیداری اند، دلم رضا نمی دهد. 
یعنی نمی توانم صرفاً به بعضی حاالت عصب شناختی نسبتشان بدهم و بگویم مغز در گذار از 
خواب به بیداری، چنین اوه��ام و هذیان هایی را تجربه می کند. احس��اس می کنم این افکار و 
احساسات، بیش از بسیاری لحظات دیگر، دماسنج زندگی ما و پیشگوِی احوال مان هستند. آنها 
بخشی واقعی از مواجهه ما با زندگی اند و حقایقی را در مورد ما آشکار می کنند. حتی اگر همه روز 
مثل قهرمان  رمان های عامه پسند باشیم، بخش��ی از رواِن ما قهرماِن رمانی اگزیستانسیال یا 
نهیلیستی است که با پرسش های س��خت و مهمی درباره زندگی دست و پنجه نرم می کند و 
می کوشد از میاِن آنها راهی برای زیستن پیدا کند. ما آدم   ها چندپاره ایم و بخش   هایی از ما تنها 

در فاصله میان بیداری و برخاستن از بستر خودشان را آشکار می کنند.

چرا امام کاظم)ع( در حبس بود؟!
امام خمینی)ره(:

اینهایی که به اس��م خلفا س��لطنت می کردند، حضرت موسی 
بن جعفر)ع( را 15 سال یا 1۰ س��ال در حبس نگه می دارند آیا 
برای اینک��ه نماز می خوان��د؟... هارون و مأمون خودش��ان نماز 
می خواندند. امام جماعت هم بودند، امام جمعه هم بودند، برای 
اینکه نماز می خواند... گرفتند ایشان را؟!  برای اینکه یک سید، 

اوالد پیغمبری است یا امامی است؟! برای اینهاست؟
نه، برای این است که حضرت موسی بن جعفر مخالف با رژیم بوده است، 
با آن رژیم طاغوتی مخالف بوده. مخالفتش با رژیم، اسباب گرفتاری اش 
بوده، نه اینکه یک آدمی بوده است چون نماز می خوانده، گرفتند او را؛ 
چون آدم خوبی ]بوده [، چون که پسر پیغمبر بوده. آنها پیغمبر را فریاد 
می کردند در اذان شان و پیغمبر را ثنا می کردند، لکن وقتی مخالف رژیم 

می بینند این آدم هست، باید بگیرند حبسش بکنند.
منبع: کانال ام��ام خمینی)ره( در پیام رس��ان ایتا به اس��تناد 

سخنرانی حضرت امام در تاریخ ۳۰ مهر 1۳57

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

   بلندی های الموت، قزوین | عکاس: مجتبی دری | انتشار در صفحه توئیتری

دکتر مهدی نصرتی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس 
را به طرف��داران تبریک می گویم. دوس��ت 
عزیزم، دکتر علی سرزعیم در کانالش نوشته 
بود: »ای��ن پاداش )پ��اداش ۸۰ میلیونی به 
بازیکنان پرسپولیس پیش از قهرمانی( هیچ 
صدای��ی را بلند نمی کند ول��ی همان برای 
هیئت مدیره بانک تج��ارت این همه هیاهو 
ساخت. وقتی ارزش یک مدیر اقتصادی کمتر 
از یک فوتبالیست است، تخصیص استعداد  ها 
غیربهینه می شود «. مقایسه خوبی است ولی 
نتیجه گیری، غلط است. به نظرم مشخص 

است که ایراد و تفاوت در کجاست:
1- بازیکن تیمی مثل پرس��پولیس در یک 
فرآیند نس��بتاً رقابت��ی و نس��بتاً مبتنی بر 
شایسته س��االری انتخاب می شود )هرچند 
فضای فوتبال هم بدون رانت و رابطه نیست(، 
ولی من یادم نمی آید تا ب��ه  حال هیچ بانک 
دولتی یا خصوصی برای انتخاب هیئت مدیره، 
فراخوان داده باشد* و عموماً فرآیند انتخاب، 
یک فرآیند رانتی یا حاصل بده بس��تان یا در 
بهترین حال��ت حاصل اعتماد و ش��ناخت 

شخصی مقامات سیاسی از افراد است.
همیشه این س��ؤال وجود دارد که چرا مِن 
نوعی عضو هیئت مدیره شرکت های دولتی 
و خصولتی نیس��تم؟ ولی برای عضویت در 
باشگاه پرسپولیس تا به  حال چنین سؤالی 
به ذهنم نرس��یده، چون می دانم قابلیتم در 

چه حد است!
2- عملکرد فوتبالیست   ها کامالً شفاف و قابل 
قضاوت است و مستقیماً هم روی وضعیت 
تیم، اثر دارد. اگر بازیکن خوب گل بزند، خوب 
تکل بزند و خوب دفاع کند، نتیجه مستقیمی 
روی موقعیت تیم دارد. بازیکن اگر دو تا بازی 
خوب کار نکند، فشار افکار عمومی خواهان 
تعویضش می شود ولی در مورد هیئت مدیره 
بانک   ها این گونه نیست. حتی سودهای این 
بانک   ها هم عمدتاً سودهای غیرعملیاتی و 
حاصل جهش نرخ امالک و نرخ ارز و... است!

به طور خالصه تأثیر بود و نب��ود بازیکن در 

عملکرد تیم کاماًل مشهود اس��ت اما درباره 
هیئت مدیره بانک   ها چنین نیست.

۳- ق��در و قیمت بازیکنان در ب��ازار جهانی 
فوتبال، نسبتاً شفاف اس��ت. بازیکنی مثل 
مهدی طارمی )بازیکن سابق پرسپولیس( 
در سطح جهانی 2۰۰، ۳۰۰ میلیارد تومان 
قیمت دارد. بازیکن های فعلی پرسپولیس 
می توانند در کشورهای دیگر، دستمزدی در 
حدود دستمزد فعلی خود را دریافت کنند و 
باش��گاه برای حفظ آنها، باید دستمزدهای 

رقابتی پرداخت کند.
اما در خصوص هیئت مدی��ره خصولتی ها، 
عموماً برای هریک از کرس��ی ها، ده ها فرد 
با هم��ان قابلیت   ه��ا را می ت��وان جایگزین 
کرد. خیل��ی از هیئت مدیره ه��ای محترم 
ش��رکت های دولتی و خصولتی، اگر در این 
سمت   ها نباشند، بعید است از عهده اداره یک 

بقالی هم بربیایند.
4- پاداش بازیکنان پرس��پولیس به عنوان 
محرک و با هدف انگیزه دادن پیش از بازی 
نهایی پرداخت شده اس��ت. اما پاداش بانک 
مذکور در پایان دولت قبلی و پیش از استقرار 
قوه مجریه جدید است که احتماالً با روی کار 
آمدنش، کرسی های رانتی هیئت مدیره   ها 

نصیب افراد جدید خواهد شد.
البته من نه مدافع بذل و بخشش بی حساب 
در فوتبال هس��تم و نه مخالف پ��اداش به 
مدیران موفق اقتصادی. بحث هم بر سر حق 
و ناحق بودن این پاداش   ها نیست، بلکه درباره 
حساس��یت و واکنش مردم است. معتقدم 
نباید رفتار  ها و مواضع عموم مردم را دست کم 
گرفت. معموالً در حرف های مردم، رگه   هایی 
از حکمت و حقیقت وجود دارد، هرچند که 
شاید ظاهر لحن شان عوامانه باشد. در این باره 

در آینده بیشتر خواهم نوشت.
*پی نوشت پس از تحریر: ظاهراً بعضی 
بانک ها، آگهی فراخ��وان برای هیئت مدیره 
منتشر می کنند، که شرط مهمش موافقت 
کتبی 5درصد سهامداران است. ممنون از 

دوستانی که تذکر دادند.

چرا یوتیوب رفع فیلتر نشد؟!
احمد کارآمد با انتشار توئیتی با استناد به خبری که در تصویر آمده، نوشت: مخالفان طرح 
صیانت مدام دارن تو گوش مردم می خونن که مگه میشه شرکت های امریکایی بیان ایران 
دفتر بزنن؟ ولی به مردم نمی گن یوتیوب شرایط ایران رو پذیرفته سه سال پیش و اگر یکی 

مثل آذری جهرمی وزیر نبود، احتمال زیاد االن یوتیوب کاًل رفع فیلتر شده بود.

پاداش بانک تجارت و پاداش پرسپولیس

حمید رضا، کارشناس بین الملل ، در توئیتی 
نوش��ت: ورزش��کار کره ای در بازگشت به 
کشورش جواد فروغی را تروریست نامیده 
و به ملت ایران توهین کرده. کمیته المپیک 

باید این ورزش��کار کره ای را تنبیه کند و 
س��فارت کره جنوبی در ایران باید رسماً از 
ملت ایران عذرخواهی کن��د. این مطالبه 

باید فراگیر شود.

مقداد ذکی زاده در توئیتی نوش��ت: شاید 
یکی از مهم  ترین اتفاقات��ی که این روز  ها 
می تواند رخ دهد، تبیین دقیق ش��رایطی 
است که در آن قرار است رئیسی از روحانی 

دولت را تحویل بگیرد. وضعیت اقتصادی، 
تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، کارگاه های 
تولیدی و... مردم باید بدانند که در هشت 

سال گذشته چه بر سر کشور آمد.

کره جنوبی باید رسماً از ملت ایران عذرخواهی کند

مردم باید بدانند در ۸ سال گذشته چه بر سر کشور آمد
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