
 تمجید هایی که سیاستمداران را 
متوهم می کند

فاطمه رایگانی توئیت کرد: دیش��ب یک نفر در کالب هاوس به آقای 
ظریف گفت: آن جمله » هرگز یک ایرانی را تهدید نکن « که شما گفتید 
به اندازه کل توان موش��کی ایران در مذاکرات به ما قدرت داد! همین 
تمجیدهای بی منطق زیباست که سیاستمداران ما را نسبت به خودشان 

و مملکت متوهم می کند.  

2 طال برای جوانمردی
محمد اکبرزاده در توئیتی نوشت: »ساره جوانمردی « طال گرفت و در 
حرکتی اخالق مدارانه در مراسم اهدای مدال با خم کردن زانو ها سعی 
کرد با رقبای ویلچرنشین هم ردیف شود. ممنون خانم جوانمردی هم 

بابت مدال طال هم بابت این حرکت طالیی!

اونها به مغز شما شلیک می کنن!
کانال تلگرامی »تبیان « نوشت: مدگرایی افراطی از آسیب های اجتماعی 
فضای مجازیه. تبلیغات اغواگرانه در شبکه های اجتماعی باعث می شه 
که چشم و فکر مخاطب مورد هجوم اینجور تبلیغات قرار بگیره و بدون 
فکر به عواقبش، از اونا پیروی کنه. بهتره در مواجهه با اینجور تبلیغات، 

مراقب گرداب مدگرایی افراطی شبکه های اجتماعی باشیم.

ارث تسلیحاتی امریکا برای طالبان
فرش��اد مهدی پور با انتش��ار تصویر فوق نوشت: فهرس��ت تجهیزات 
نظامی ای را ک��ه امریکا برای طالب  ها به ارث گذاشته اس��ت،دیده اید؟ 
آیا جز این است که این دولت حیله گر، برای ناامن کردن ما و مرزهای 
ما برنامه دارد؟ امکان ندارد امریکایی که به علل اقتصادی افغانستان را 
ترک کرد، چنین گنجینه تسلیحاتی را بی دلیل، ر ها کرده و رفته باشد.

   محمد پاداش:
اینها همان خودرو هایی ا ست که یک قطعه  
ساده اش را روی خودرو نمی بندند، تحریم 
را بهانه می کنند که قطعه نیس��ت، احتکار 
می کنند و می شود مصداق نه خود خورد، 
نه َکس دهد، َگنده کند به سگ دهد...  به 

مرگ ذلت بمیرید. 
   علی حدادی:

علف های هرزی که الب��ه الی خودروهای 
پارک شده رش��د کرده اند، مصداق عینی 
مدیری��ت ناکارآمدی اس��ت که س��ال  ها 
انگل وار ب��ه بدنه صنعت خ��ودرو پیچیده 
است. همانند صنعت س��اختمان، صنعت 
خودرو نیز می تواند موجب رشد اقتصاد و 

ایجاد فرصت های ش��غلی گردد اگر از شر 
علف های هرز خالص شود... 

   حمیدرضا پیرهادی:
آیا مجلس، دول��ت و قوه قضائی��ه در این 
دوران، ت��وان مقابله با مافی��ای خودرو را 

دارند؟!
   رضا فتاح:

این تصاویر تحت عنوان دپوی محصوالت 
سایپا منتش��ر ش��ده! متأس��فانه مافیای 
خودروسازی حاضره تولیداتش نابود بشه 
ولی قیمت خودرو نش��کنه که منافعش از 
دست نره. وقتی بازار خودرو انحصاریه این 
مردم بدبخت هستند که باید هزینه ریخت 

و پاش های نجومی را بدهند. 

   کاربری با نام »حاج علی«:
تا زمانی که با محتکر جماعت برخورد قاطع نشه، 
این میشه که خودروس��از خودرو تولید میکنه، 
انبارشون میکنه، منتظر میشه که گرون بشه تا 
روانه  بازار کنه و گرون تر بفروشه! به همین سادگی 

میشه به اقتصادمون گند زد به همین سادگی!
   امیر علی نژاد:

مافی��ای خ��ودرو حاضر اس��ت زی��ر پای 
خودروهایش علف س��بز ش��ود اما آنها را 
ارزان تر به بازار عرض��ه نکند! حتماً یکی از 
اهداف دولت باید انه��دام تاروپود مافیا از 

صنعت خودروسازی باشد.
   علی صفری:

خودروی سبز، محصول جدید سایپا. 

   پوریا سلیمان زاده:
گفته میشه این عکس از دپوی خودرو در 
یک انبار نامعلوم گرفته ش��ده! واقعاً کار به 
جایی رس��یده که مثل عصر)خیال انگیز( 
زامبی ها ماشین ها به این وضع دراومدن؟ 
ش��اید زامبی ها واقعاً وج��ود دارن و برای 
باال بردن قیمت خودرو حاضرند هر کاری 
کنند! #مافیای_خودرو_س��ازی #مافیا 

#پدرخوانده
   عمید دادخواه:

ام��ان از مافی��ای خ��ودرو. پدر م��ردم رو 
درآوردن. آخ��ه بی انصاف، پرای��د رو انبار 
کردی. قیمتش تو بازار به باالی ۱۲۰میلیون 

رسیده.
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علف های هرز صنعت خودرو!
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به انتشار تصاویری دردناک از انبارهای دپوی خودروی سایپا

انتش�ار تصاوی�ری از انب�ار محصوالت دپو ش�ده  س�ایپا ک�ه علف های ه�رز موجب 
نابودی آنها ش�ده اس�ت، موجی از واکنش های اعتراضی را در ش�بکه های اجتماعی 
به همراه داش�ت. کاربران این انبار و تخریب ش�دن خودرو ها را خیانت�ی به مردم در 
ش�رایط تحریمی و افزایش قیمت خودرو دانستند و از مس�ئوالن نظارتی خواستند 

تا هر چه س�ریع تر به خیان�ت آنها به ملت ک�ه موجب افزایش نجوم�ی قیمت خودرو 
شد و دست بس�یاری از اقش�ار محروم را از رس�یدن به خودرو خالی کرد،  رسیدگی 
ش�ود. کاربران همچنین از مافیای خودرو اس�م بردن�د و آنها را مس�توجب مجازات 
خواندن�د. در ادامه بخش  های�ی از واکنش ه�ای کاربران در این خصوص آمده اس�ت. 

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.

 چین زمان بازی  آنالین کودکان را 
به ۳ ساعت در هفته محدود می کند

کانال تلگرامی »عرصه های ارتباطی« خبر 
داد: دولت چین اعالم کرده است قصد دارد 
کودکان را از سه ساعت بیشتر بازی های 
آنالین در هفته منع کند. مقررات جدید 
جزو شدید ترین محدودیت  هایی است که 
تاکنون بر صنعت بازی های ویدئویی این 
کشور وضع شده است. بنا بر اطالعیه اداره 
ملی مطبوعات و انتشارات چین از روز یک 
سپتامبر به بعد کودکان زیر سن قانونی تنها می توانند بین ساعت ۸ تا ۹ شب، جمعه  ها و روزهای 
تعطیل رسمی بازی کنند.  طبق این دستورالعمل، بازی آنالین کودکان به سه ساعت در هفته در 
بیشتر هفته های سال محدود می شود. مقررات قبلی که در سال ۲۰۱۹ تعیین شده بود به افراد زیر 
سن قانونی اجازه می داد تا یک ساعت و نیم در روز و سه ساعت در تعطیالت رسمی بازی کنند.  برآورد 
می شود قوانین جدید بر برخی از بزرگ ترین ش��رکت های فناوری چین از جمله غول بازی های 
رایانه ای تنسنت )Tencent( که بازی آنالین محبوب آنر آو کینگز )Honor of Kings( را تولید 
می کند و همچنین شرکت تولید بازی نت ایز )NetEase( تأثیر منفی بگذارد. سهام هر دو شرکت 

پس از اعالم تصمیم مقامات چین در بازار بورس افت کرد. 

با تحریم  ها چه باید کرد؟
کانال تلگرامی »ویرگول مدیا« نوشت: 
سال هاس��ت ایران تحت ش��دید ترین 
تحریم  ها قرار دارد. همه می دانند سال  ها 
مذاکره و برجام نشان داد که این راه برای 
ح��ذف تحریم  ه��ا بی فای��ده ب��وده و 
تحریم  هایی هم اضافه  شده است. برای 
مقابله با تحریم  ها سه راهبرد وجود دارد:
۱( اصلی  تری��ن راه مقابله ب��ا تحریم، 
افزایش توان داخلی است. مثاًل در مسئله واکسن، زمانی واردات واکسن به ایران تسهیل شد 
که ایران توانست واکس��ن داخلی تولید کند. توان داخل عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها، در 

عمل نیز آنها را حذف می کند. 
۲( ایران برای ارزآوری و تجارت خارجی باید از دایره انحصاری امریکا در اقتصاد خارج شده و 
مانند حوزه امنیت، یک منطقه اقتصادی به محوریت ایران در غرب آسیا شکل بگیرد. صادرات 

بنزین به لبنان و ارزآوری در پی آن، یک نمونه از این راهبرد است. 
۳( ایران در این سال  ها توانایی باالیی در دور زدن تحریم  ها کسب کرده است. بنابراین الزم 
است ضمن جلوگیری از مسدود شدن این راه ها، بیشترین بهره را از دور زدن تحریم  ها ببرد. 

چرا امریکا در حال افول است؟
رضا سراج در کانال تلگرامی خود نوشت: 
آیا شکست امریکا در افغانستان و فرار از 
این کش��ور، نش��انه ای دیگ��ر از روند 

پرشتاب افول امریکاست؟
عده ای از اندیش��مندان امریکای��ی در رد 
نظریه اف��ول جهانی ایاالت متح��ده، فرار 
امریکا از افغانستان را با شکست در ویتنام 
مشابهت س��ازی می کنند تا ای��ن انگاره و 
ادراک را ایجاد کنند. همچنان که واشنگتن پس از شکست در ویتنام توانست قدرت و اعتبار خود را 
بازسازی و آن را به هژمونی تبدیل کند، بار دیگر موفق خواهد شد اعتبار و نفوذ خود را حفظ کند.  در این 
ارتباط »دویل مک مانوس « ستون نویس مشهور لس آنجلس تایمز، در مقاله ای می نویسد: »وقتی بعد 
از جنگی که چهار برابر جنگ افغانستان سرباز امریکایی درگیر آن بودند، دولت ویتنام جنوبی سقوط 
کرد، بسیاری نتیجه گیری کردند که دوران قدرت جهانی امریکا به سر آمده است. کمتر از ۱۵ سال بعد، 
دیوار برلین سقوط کرد، جنگ سرد رو به پایان گذاشت و امریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان سر برآورد.  
واقعیت این است که افول امریکا تنها مربوط به شکست و فرار از افغانستان نیست که ساده انگارانه آن را با 
شکست در ویتنام مشابهت سازی کنند، بلکه روند افول امریکا همزمان در چند عرصه به صورت پُرشتاب 
شکل گرفته است.  امریکا در عرصه قدرت داخلی به شدت افول کرده و در انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۲4 با 
سونامی ناشی از گسل های فعال شده اجتماعی و سیاسی مواجه می گردد. قدرت داخلی ایاالت متحده 
احیا نخواهد شد. از سوی دیگر پیوندهای امریکا با متحدان خارجی این کشور تضعیف شده است و 
چشم اندازی برای ترمیم بحران اعتبار در روابط خارجی وجود ندارد.  همچنین امریکا برای دفاع از منافع 
حیاتی خود دیگر قادر به آغاز هیچ جنگی نیست و چنانچه وارد کارزار نظامی گردد، موفقیت و پیروزی 

نظامی کسب نخواهد کرد. بنابراین زمینه های بازسازی نفوذ و اعتبار ایاالت متحده فراهم نیست.

ورقی از نقش مسلمانان در شکوفایی اروپا
کاربری با نام »سرآهنگ « در رشته توئیتی 
بخش��ی از کتاب نقش مس��لمانان در 
شکوفایی اروپا را به اشتراک گذاشت. در 
این بخش از کتاب می خوانیم: خوارزمی 
ارقام��ی را در ریاضی به دس��ت آورد که 
لئوناردو فیبوناچی این دس��تاوردهای 
علمی خوارزمی را در اروپا انتش��ار داد و 
راه های تازه ای برای پیش��رفت ریاضی 
گشود. نقشه های مندرج در کتاب ادریسی، جغرافیدان مسلمان نیز در تکامل دانش جغرافیا در 
ایتالیا بسیار مؤثر بود.  به نظر در همکاری علمی بین مسلمانان و اروپاییان، مترجمان ایتالیایی 
سهمی عمده داشته اند. تأثیرپذیری ادبیات ایتالیا از منابع اسالمی و ایرانی نیز حقیقتی انکارناپذیر 

است. مهم ترین شان ایجاد قافیه می باشد. شعر التین تا پیش از آن فاقد قافیه بوده است.

درد ها باعث  می شد بیشتر شکرگزار باشم
احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی در 
کانال تلگرامی خود نوشت:» اولش به من 
گفتند زود خوب می شوی اما اینطور نبود. 
بعداً گفتند که ش��ش ماه بیش��تر زنده 
نیستی. حاال االن شوخی دکتر ها با من 
این ش��ده که هر ش��ش ماه می آیند و 
می گویند: تو چرا هنوز زنده ای؟ االن شش  

تا شش ماه است که من زنده ام. 
من همیشه برای پول دویده ام. اما امروز، پول نجاتم نمی دهد. از بچگی دوست داشتم ماشین 
خوب و خانه خوب داشته باشم و بچه هایم زندگی خوبی داشته باشند. اتفاقاً به همه آنها رسیدم 
اما وقتی متوجه بیماری ام شدم، از خودم پرس��یدم که تا به حال چه چیز هایی در زندگی مرا 

خوشحال کرده است؟ یا چطور توانسته ام برای دیگران خوشحالی ایجاد کنم؟
بیماری ام پیشرفت کرد و فهمیدم پول نمی تواند بیماری من را درست کند. اگر نمی تواند، پس 
یعنی من راه را اشتباه می رفته ام... وقتی به این نتیجه رسیدم که پول در شرایط فعلی کمکی به من 
نمی کند، بیشتر فکر کردم و دیدم فقط لحظاتی که در آن خندیده ام یا خوشحالی ایجاد کرده ام، 
لحظه های پرافتخار زندگی ام بوده اس��ت.  با خودم که فکر کردم دیدم من بزرگ ش��دن »آوا« 
دخترم را ندیدم. چون دائم در حال کار کردن بودم. البته باید کار می کردم چون ما به پول احتیاج 
داشتیم اما نه آن قدر که بزرگ شدن بچه خودم را نبینم. اما درباره »آراد « پسرم قضیه فرق کرد. 
چون همزمان با حضور آراد در زندگی مان، بیماری ام زمین گیرم کرد. در خانه بودم؛ آراد را در بغلم 
می گرفتم و با او کارتون تماشا می کردم. با او حرف می زدم، رنگ  ها را به او یاد می دادم و این به حدی 
لذت بخش بود که از خودم می پرسیدم خدایا من چه چیزی را از خودم دریغ می کردم برای اینکه 
چه چیزی را به دست بیاورم؟ به این نتیجه رسیدم که وقتی می توانم این خوشحالی  ها را در خانه 
داشته باشم چرا نباید برای این فرصت شاکر باشم؟ این جمله را واقعاً می گویم که سرطان نجاتم 
داد.  من اول آمبولی ریه کردم و بعد سرطانم مشخص شد. ممکن بود در آمبولی ریه از دنیا بروم و 
این فرصت را پیدا نکنم. خداوند به من یک بیماری داد و یک طول عمر دو سال و نیمه و این زمان 

برای من خیلی پربار بود. درد ها باعث  می شد بیشتر شکرگزار باشم... .«
امروز دومین سالگرد رفتن دوست و همکار عزیز من، مهدی شادمانی است. خبرنگاری ورزشی که 
در سال های پایانی عمرش، به قهرمان مبارزه با سرطان و شوالیه امید معروف شد. متن باال بخشی 

از آخرین نوشته شادمانی است که ماهی پیش از درگذشتش، در ایسنا منتشر شد.

فهم عظمت حسینی در فهم هدف حیات
عالمه جعفری)ره(:

اگر بخواهیم عظمت داستان حسینی را بفهمیم، باید بفهمیم هدف 
حیات چیس��ت. برای اینکه بفهمیم هدف حیات چیست، اولین 
قدم این است که بفهمیم حیات و زندگی چیست؟ و این است که 
فهمیدن درباره زندگی و حیات را باید برای خودمان به صورت جدی 
مطرح کنیم.  آیا زندگی همین است که متأسفانه قریب به اتفاق 
مردم دنیا آن را زندگی می دانند؟ به راستی آیا زندگی آنها زندگی 
است؟ یا حیات چیست؟ آیا امکان دارد که ما درباره حیات، روشنایی 

و آشنایی بیشتری داشته باشیم؟ 
بلی، ما می توانیم به نمونه هایی از عظمت حیات برسیم که اگر درست 
فهمیده شود، هدف از آن می جوشد؛ نه اینکه اگر آنها را فهمیدیم، به 
دنبال هدف می رویم و تازه بعد از 7۰ سال می رسیم. نخیر، اگر آنها 
را فهمیدیم، از همان اولین اهلل اکبر، غوطه ور بودن در هدف را درک 

خواهیم کرد. منتها، واقعاً باید بفهمیم که حیات چیست. 
منبع: کانال تلگرامی »کانال عالمه جعفری « به استناد سخنرانی 

عالمه با عنوان »امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت«

   آیينه نفس

احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران، 
روز چهار شنبه گذش��ته در گفت وگویی با 
رادیو فردا به ابعاد مذاکرات هسته ای و توافق 

احتمالی آینده با ایران اشاره کرد. 
نکته حائز اهمیت که در سراسر اظهارات 
راب��رت مالی موج می زن��د و نمی تواند آن 
را در اظهارات خود کتمان کند، اش��تیاق 
آمیخته با نگرانی وی برای آغاز دور جدید 
مذاکرات هسته ای است. در این باره قرائنی 
وجود دارد که نشان می دهد امریکایی  ها 
دائماً در حال ارسال پیام و سیگنال  هایی به 
ایران و اعالم آمادگی برای توافق هستند. 
امریکایی  ها ب��ه خوبی می دانن��د که اگر 
اکنون توافق نکنند، گذش��ت زمان امکان 
یک توافق خوب از منظر آنان را س��خت و 

پیچیده تر خواهد کرد. 
چیزی که رابرت مالی در این مصاحبه بر 
آن تصریح می کند و از قضا همین موضوع 
گردانن��دگان کنونی کاخ س��فید را فاقد 
راهبرد نموده، این است که ایران به هیچ 
عنوان زیر بار فشار امتیاز نخواهد داد. این 
برآورد در حال حاضر تبدیل به بخش��ی از 
محاسبات امریکا شده است. اظهارات مالی 
که می گوید: »دولت پیشین ما با کمپین 
فشار حداکثری، اشتباه محاسباتی کرد«، 

دال بر این مدعاست. 
نکته دیگری که وی به آن اشاره می کند دقیقاً 
همان بخش چالشی مذاکرات است که تا این 
لحظه اجازه نداده گره مذاکرات باز شود و آن 
هم این است که رابرت مالی می گوید امریکا 
ضمانت نمی دهد و اگر بخواهد ضمانت دهد، 
باید توافق دیگری داش��ته باشیم. چالش 
کنونی دقیقاً در همین گزاره نهفته اس��ت. 
ایران شرط  ضمانت پذیری امریکا را با هدف 
انتفاع اقتصادی خود از برجام گذاشته است. 
به عبارتی ای��ران با این ش��رط امریکا را در 
مسیری قرار می دهد که انتهای آن توافقی 
صورت خواهد گرفت که عمالً امریکا از حیث 

به کارگیری ابزار تحریمی خود که از آن به 
عنوان یک سالح راهبردی استفاده می کند، 
خلع سالح می شود. این ش��کل از توافق از 
منظر امریکا یک فاجعه بزرگ است؛ چراکه 
بسیاری از موضوعات ادعایی آنها در حوزه 
منطقه ای و موشکی الینحل باقی خواهد 
ماند. اما امریکا دادن ضمانت را به گونه ای 
دیگر تعریف می کند. دست اندرکاران کنونی 
کاخ س��فید دادن ضمانت را در مذاکراتی 
توس��عه یافته تر و جامع تر دنبال می کنند. 
محور این ن��وع از مذاکرات جام��ع از نگاه 
امریکایی  ها باید ش��امل هم��ه موضوعات 
فی مابین اعم از موشکی و منطقه ای را شامل 
گردد. اعطای ضمانت دقیقاً اینجا و در این 
نوع توافق معنی می یابد، به گونه ای که در 
انتهای آن،  ایران به تعبیر آنها نرمال و خالی 
از مؤلفه های قدرت شده و تمامی اختالفاتش 

با امریکا نیز حل شده باشد. 
اکنون وضع تغییر کرده و برای امریکایی  ها 
شرایط س��خت و پیچیده شده و باب میل 
آنها پیش نم��ی رود و به عبارتی ش��رایط 
به گونه ای مدیریت ش��ده که امریکایی  ها 
آچمز شده اند. این شرایط اتفاقی حاصل 
نش��ده و حاصل ی��ک اق��دام راهبردی و 
هوشمندانه است. در این اقدام ایران روی 
توس��عه حوزه های مرتبط با فناوری های 
هسته ای خود متمرکز شده، به رجزخوانی 
و تهدیدات ب��دون پش��توانه امریکایی  ها 
بی اعتنا می باشد و از همه مهم تر اینکه، در 
حال خنثی سازی تحریم  ها و عبور از شرایط 
موجود است. این وضعیت امریکایی  ها را به 
هراس انداخته و دائماً آشکارا و پنهان پیام 
مذاکره و توافق می دهن��د؛ چراکه اکنون 
می پندارند در یک داالن��ی قرار گرفته اند 
که انتهای این داالن چیزی نیست جز تن 
دادن به آنچه ایران می خواهد، آن هم دادن 
ضمانت واقعی و عملی. بر همین مبنا تالش 
می کنند هرچه زودتر توافق کنند تا امتیاز 

کمتری بدهند.

نوید سیدی نوشت: آیا منابع درآمدی وجود دارد که کس��ری بودجه از آن جبران شود و 
دولت به طناب پوسیده اوراق ودیعه چنگ نزند؟ بله، فقط یک قلم آن یارانه پنهان است که 
به صورت ناعادالنه بین طبقات جامعه تقسیم شده است. مبلغی حدود ۸۶ میلیارد دالر که 

با زیرساخت فعلی اقاًل ۲۰ درصد آن قابل استحصال است. 

احسان تقدسی در توئیتی نوشت: نظامی انگلیسی ۲۰۰ سگ و  گربه خود را از افغانستان 
خارج کرد. جا برای سگ های خود دارند و برای مردم افغانستان نه. دیگر چطور بگویند در 

نگاه ما شما از سگ هم کمترید؟

امریکایی  ها آچمز شده اند آیا منابع درآمدی  جز اوراق ودیعه وجود دارد؟

انگلیسی های متکبر

صفحه توئیتری »نود اقتصادی« نوشت: در 
دولت روحانی فاصله رفاه فقیر و غنی از ۱۰ 
برابر به ۱4 برابر رسیده است. بررسی داده های 
مرکز آمار ایران نشان می دهد نسبت هزینه 

دهک دهم ب��ه دهک اول از 4/۱۶ در س��ال 
۱۳۸۰ به حدود 7/۱۰ تا سال ۱۳۹۲ رسیده 
بود که این میزان در دولت روحانی تا س��ال 

۱۳۹۹ به عدد ۹/۱۳ رسیده است. 

۱۰ برابر شدن فاصله فقیر و غنی در دولت دوازدهم


