
زندانیان کارآفرین!
دانيال معمار توئيت كرد: وقتي روزي رسان خدا باشد، از پشت ميله هاي 
زندان هم روزي آدم ها مي رسد. ۲۰ زنداني يكي از زندان هاي خراسان 
جنوبي آستين باال زده  و يك گلخانه گوجه گيالسي راه انداخته اند كه 
هفته اي ۲ تن گوجه مي دهد. نيمي از درآمد حاصله به خانواده زندانيان 

مي رسد و نيمي ديگر به خود زندانيان. 

شكست مفتضحانه امریكا در افغانستان 
یعني چي؟

س��يد ايمان بيدختي در توئيتر نوش��ت: وقتي گفته ميش��ه شكست 
مفتضحانه امريكا در افغانس��تان، دقيقاً از چي ميگيم؟ برني س��ندرز، 
س��ناتور امريكايي طي توئيتي اعالم كرده كه »مطابق آمارهاي اخير، 
جنگ ۲۰ساله ما با تروريسم بيش از ٩۰۰هزار كشته و ٨تريليون دالر 

هزينه داشت و تروريسم باقي موند.« 

مدال آوري در همه فصول!
شروين رمضاني در توئيتي نوشت: چند س��التون بود فهميديد هادي 
رضايي، سرمربي مش��هدي تيم ملي واليبال نشس��ته از سال ۱٩٨٨ 
بي وقفه داره مدال پارالمپيك ميگيره؟ س��ه طالي سئول، بارسلونا و 
آتالنتا در قامت بازيكن و طالي آتن، پكن، ريو و قطعاً توكيو + نقره آتن 
و لندن در قامت مرب��ي؛ دمت گرم آقاي رضايي. س��رمربي تيم ملي و 
سرپرست كاروان ايران ۲٩ مرداد امسال در توكيو باخبر شد كه مادرش 

فوت كرده، اما كنار تيمش موند و به ايران برنگشت...

    عبدالرحيم انصاري:
رئيس جمهوري كه به مناطق محروم مي رود 
و روزگار كپرنشينان را از نزديك مي بيند، 
آنگاه كه قرار اس��ت در كابين��ه تصميمي 
گرفته، يا بودجه اي به اس��تان ها تخصيص 
داده شود بهتر مي داند با آن منابع چه كند، 
اما كسي كه تمام دنيايش اتاق خواب و ميز 
كارش است صرفاً از كيفيت تشك و جنس 

صندلي سر درمي آورد!
    سعيد مزرعه:

ام��ام )ره( گف��ت كه ي��ك موي س��ر اين 
كوخ نش��ينان و ش��هيد دادگان ب��ه همه 
كاخ ها و كاخ نشينان جهان شرف و برتري 
دارد! شخصاً معتقدم شروع و بقاي انقالب 
اس��المي از همين اصل سرچشمه گرفت 

و خواهد گرفت و ان ش��اءاهلل اين بازديدها 
منجر به پيگيري مس��ئوالن و بهره مندي 

مردم چشم به راه منتظر خواهد شد. 
    سميه صادقي:

آخر هفته هاي متفاوت در دوران رياس��ت 
جمهوري آقاي رئيسي و اين بار غافلگيري 
پنج ش��نبه رئيس دول��ت در سيس��تان و 
بلوچستان نشان از عزم راسخ دولت سيزدهم 
براي رفع مش��كالت اس��ت و آخ��ر هفته، 

تعطيلي براي اين دولت معنايي ندارد. 
    كاربري با نام »عيار«:

آقاي رئيس��ي بالفاصله بعد از خوزس��تان 
رفته سيستان و بلوچستان و حقيقتاً آفرين. 
فارغ از اينك��ه چقدر اين س��فرها در حل 
مش��كالت مؤثره، نفس اين ديدار با مردم 

مناطق محروم، پر از خي��ر و بركته. رئيس 
همه  جمهور. 

    سيدعلي موسوي:
سفر رئيسي به سيستان و بلوچستان و ديدار 
با حاشيه نشينان و كپرنشينان يادآوري اين 
جمله بنيانگذار انقالب است: »مستضعفان، 
محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما 

و اولياي نعم همه هستند.«
    جواد نيكي ملكي:

از جماعت غربگرا هيچ بعيد نيست كه فردا 
بگويند: »الزم نيست رئيس جمهور صبح تا 
شب كار كند، رئيس جمهور بايد گلف بازي 
كند ام��ا هفته اي يك تصميم درس��ت در 
جكوزي بگيرد؛ اصاًل سفر استاني و كار زياد 
رئيس جمهور كيفيت تصميم گيري اش را 

پايين مي آورد.« 
    علي رنجبر

  ام��ام خميني فرمود همين زاغه نش��ينان 
بودند كه اي��ن انقالب را به ثمر رس��اندند؛ 
حضور  حجت االس��الم رئيس��ي در جمع 
زاغه نشينان و وارثان اصلي انقالب اسالمي 
اميدبخش و پيام آور عدال��ت محور بودن 
دولتي قوي براي ساخت ايراني قوي است. 

    كاربري با نام »صاحبدالن«:
رئيسي رفته بندر كنارك استان سيستان و 
بلوچستان، يكي از اهالي بندر اومده پيشش 
ميگه آقاي رئيسي شما مهمان ما هستيد 
ما رسم نداريم از مهمون مطالبه كنيم اما 
چكار كنيم كه مش��كالتمون زياده... بنازم 

به ادب اين مردم!
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 آخر هفته هاي متفاوت 
در دوران رياست جمهوري رئيسي

واكنش توئيتري ها به بازديد سرزده رئيس جمهور از مناطق محروم استان سيستان و بلوچستان

سفر سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور دولت سيزدهم به استان سيستان و بلوچستان و حضور 
بين زاغه نش�ينان منطقه مرادآباد چابهار آن هم با وجود بازديد ايشان از خوزستان در هفته 
گذشته با واكنش هاي اميدوارانه كاربران فارسي زبان توئيتر همراه بود. آنها اين نوع بازديدهاي 

ميداني را گره گشاي مشكالت و عامل اميدآفريني و ترميم اعتماد عمومي به دولت دانستند و از 
رئيس جمهور خواستند ضمن تداوم اين بازديدها با پيگيري جدي، حل مشكالت را نيز در دستور 
كار قرار دهد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران پيرامون اين س�فر از نظر مي گذرد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

مهدي جهان تيغي در كانال تلگرامي خود 
از مناسبات جديد راهبردي ايران با اسرائيل 
نفتالي و امريكاي بايدن نوشت: پس از اينكه 
جو بايدن موفق ش��د دونال��د ترامپ را در 
امريكا شكس��ت بدهد، نتانياهو نيز پس از 
سال ها از نخست وزيري رژيم صهيونيستي 
كنار گذاشته ش��د و به جاي او نفتالي بنت 
س��ركار آمد و در ايران نيز تقريباً همزمان 
يك دولت انقالبي با رياست آيت اهلل رئيسي 
س��ركار آمده است. اين س��ه تحول بزرگ 
بي شك دوران جديدي از مناسبات ايران، 
اسرائيل و امريكا نيز محسوب مي شود. درباره 
چشم انداز مناسبات ايران و امريكاي دوران 
بايدن تاكنون اظهارات و تحليل هاي جامع 
و زيادي صورت گرفته اس��ت، اما اسرائيل 

جديد در برابر ايران چگونه خواهد بود؟!
نفتالي بنت، نخس��ت وزير اسرائيل گرچه 
در بُعد داخلي ناهمگن ترين دولت ائتالف 
تاريخ اين رژيم را اداره مي كند ولي از چند 
هفته قبل خبر داد كه بازبيني سياست هاي 
اين رژيم در قبال ايران را آغاز كرده و اولين 
ديدار اخير وي با جو بايدن به منزله آغازي 
براي اجراي��ي كردن برنام��ه خروجي اين 
بازبيني اس��تراتژيك اس��ت. آنچه تاكنون 
از مختصات اي��ن بازبيني اس��تراتژيك و 

چالش هاي پيش روي آن مي توان فهميد 
به شرح ذيل است:

۱- برجام
اس��رائيل برخالف دوره نتانياهو مخالفت 
علني با برجام را در برابر مقامات امريكا كنار 
مي گذارد. محاسبات دولت جديد اسرائيل 
صرفاً متمركز بر عدم توافق يا تالش براي 
به دس��ت آمدن يك تواف��ق مطلوب براي 
منافع اسرائيل نيست بلكه بازگشت فوري 
ايران به مذاكرات نيز برايشان موضوعيت 
پيدا كرده و ايران فعلي را از ايران س��رگرم 
به مذاكرات جديد ب��راي خود خطرناك تر 
مي دانند. پيش بيني مي ش��ود  خط قرمز 
هسته اي اس��رائيل در برابر ايران نيز با يك 
عقب نشيني علني تر روبه رو شود. بر اساس 
اين عقب نشيني، اسرائيل نيز مانند امريكا 
خواه��د پذيرفت ك��ه ميان اي��ران داراي 
ظرفيت توليد بمب هس��ته اي با ايران در 
حال ساخت بمب هسته اي تفاوت عملي و 

علني تر قائل شود. 
۲- جنگ نظامي

واقعيت اين است كه دولت جديد اسرائيل با 
بي تمايل ترين امريكاي تاريخ براي جنگيدن 
نظامي مواجه است. امريكا همه ننگ فرار از 
افغانستان را پذيرفته و به اسرائيلي كه فراتر 

از انه��دام تجهيزات نظام��ي و غيرنظامي، 
در حوزه انس��اني نيز از طرف ايران كشته 
روي دس��ت خ��ود دارد، مي گويد خودت 
به تنهايي س��راغ ايران برو. نفتالي بيش از 
همه در روزهاي پ��س از حمله به نفتكش 
»مرسر اس��تريت« اين موضوع را متوجه 
شده اس��ت. به نظر مي رس��د نفتالي پس 
از دي��دار اخير با جو باي��دن تنها به تهديد 
تبليغاتي گزينه نظام��ي از امريكا رضايت 
داده است اما او مصمم است ائتالف سازي 
نظامي عليه ايران را به س��طح كشورهاي 
عربي با سرعت ويژه تري س��وق بدهد. در 
همين حال عالئمي از كاهش اجباري تنش 
جنگ درياي��ي با ايران نيز در محاس��بات 
اس��رائيل ديده مي ش��ود و به دنبال تغيير 

زمين بازي هستند. 
۳- عمليات اطالعاتي

نفتالي تالش مي كن��د فعاليت اطالعاتي را 
عليه ايران وارد مراحل باالتري كند. دوران 
جديد عمليات اطالعاتي عليه ايران، لزوماً 
عمق بيش��تري نخواهد داشت بلكه تعدد و 
نقاط آن را مي خواهند افزايش بدهند. در اين 
استراتژي كه صهيونيست ها از آن به عنوان 
»مرگ ب��ا هزاران جراحت« ي��اد مي كنند، 
ايران به ج��اي يك زخ��م كاري بايد صدها 

زخم كوچك تركيب شده نظامي، اطالعاتي 
و ديپلماتيك دريافت كند تا ضعف نهايي بر 
او غالب شود. اما اسرائيل در فرآيند عمليات 
اطالعاتي نيز خود را به نوعي تنها مي بيند. 
امريكايي ها نه تنها در جنگ اطالعاتي فرآيند 
شبكه سازي خود را دچار خدشه مي بينند 
بلكه برخي بي ميلي ها درباره جنگ نظامي 
در امريكا به حوزه كاهش تنش عمليات هاي 
پنهان مستقيم و بزرگ با ايران نيز كشيده 
ش��ده اس��ت. ضمن اينكه با رفت��ن دولت 
غرب گرا در اي��ران، زمينه هاي سياس��ي و 
اجتماعي شبكه سازي در ايران با خلل جدي 

روبه رو شده است. 
۴- نفوذ منطقه اي ايران

نفتالي بزرگ ترين مأموري��ت خود را اين 
مي داند ك��ه روند خروج امري��كا از منطقه 
و به خصوص كش��ورهايي همچون عراق، 
افغانس��تان و س��وريه را به تأخير بيندازد. 
آنها ماندن در منطقه را بدون حضور امريكا 
كاتاليزور پاي��ان خود مي دانن��د. ايران در 
حضور هزاران سرباز و دهها پايگاه نظامي 
امريكا معدل نفوذ خود را سال به سال ارتقا 
داده و قطعاً با خ��روج تدريجي امريكا اين 
معدل به طرز چشمگيري به نمره بيست! 

نزديك خواهد شد. 

استراتژي »مرگ با هزاران جراحت« در برابر ايران چيست؟!

خونه  بخت جاي برآورده شدن آرزوها نیست
ليا آبنوس در توئيتي نوشت: براي جهيزيه 
خيريه به مامانم ليس��ت دادن،  مامانم 
گفته اي��ن اق��الم واقع��اً غيرضروريه، 
عروساي محتاجتري تو اولويتند. عروسه 
گفته من آرزو دارم خونه ام تكميل باشه! 
 مامانم نوش��ته من��م آرزو دارم تو كاخ 
نياوران باش��م ول��ي ان��دازه توانم قدم 

برمي دارم، بعد ازدواج دوتايي بخريد. 
كانال تلگرامي »حامين مديا« به بهانه اين توئيت نوشت: اين نكته خيلي مهمه! نه فقط براي 
كارهاي خيريه بلكه در تربيت فرزند هم خيلي مهمه! خوبه كه به بچه هامون ياد بديم خونه  
بخت لزوماً جاي برآورده ش��دن آرزوهاشون نيس��ت. اينجوري هم انتظارشون از پدر و مادر 

خودشون منطقي ميشه هم از طرف مقابل انتظارات منطقي دارن. 

برو و بِزي!
فاطمه بهروز فخر در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: مقاله اي كه ويرايش مي كنم، 
موضوعش عرفانه. جايي از مقاله به يكي 
از صحابه پيامبر اشاره شده. پيامبر يه 
صحابه داشته به نام »ابو دردا«. ابو دردا 
هر وقت مي ديد بچه ها، گنجشك ها رو 
با تيروكمان مي زن��ن، زودي مي رفت 
سمت ش��ون . به بچه ها پ��ول مي داد، 
گنجشك ها رو مي خريد و بعد آزادشون مي كرد.  داشتم فكر مي كردم كه خب مي تونست با 
غيظ بچه ها رو دعوا كنه، تيروكمون رو از دست ش��ون بگيره و گنجش��ك ها رو آزاد كنه. اما 
عكس العملش زيادي لطيفه. نمي خواد كسي يا چيزي متضرر بشه. با دادن پول لذت ديگري 

رو براي بچه ها جايگزين مي كنه، دست آخر گنجشك ها هم آزاد مي شن!
ترجمه قديمي فارسي اين حكايت: »از ابودردا حكايت كنند كه او از پس كودكان رفتي و از 

ايشان گنجشك خريدي و رها كردي و گفتي: برو و بِزي.«

چرا پذیرش نقد در گفت وگوها برایمان راحت نیست؟
علي ميري با انتشار نقاشي فوق كه از آثار 
خود اوست، نوشت: داشتم فكر مي كردم 
كه چرا اغلب وقتي در يك ارتباط، طرف 
مقابل به ما نقدي وارد ميكنه، پذيرشش 
برامون س��اده نيس��ت. حت��ي گاهي با 
خش��مگين ش��دن يا فرافكني و غيره 
مقاومت نشون ميديم. در حد فهم محدود 
خودم به اين جواب رسيدم كه ما وقتي به 
تعامل خودمون با ديگران نگاه ميكنيم، عمدتاً نيات و افكارمون رو مي بينيم و تحليل ميكنيم در 

حالي كه ديگران رفتار خروجي ما رو ميبينند و برداشت خودشون رو دارند، مستقل از نيات ما!
به بيان ساده تر وقتي دو نفر درباره رفتارشون با هم صحبت ميكنند، ظاهرش اينه كه موضوع 

صحبت يكيه ولي در واقع هر كدوم از طرفين دارن درباره چيز مستقلي حرف ميزنن!
اكثر آدما هم اين تصور غلط رو دارند كه نيت خوب داش��تن براي ارتباط كافيه. در حالي كه 
اين شرط الزمه ولي كافي نيست. تاريخ زندگي بش��ر پره از آسيبايي كه همه با نيت خوب و 
خيرخواهانه وارد شده. از والديني كه ناخواسته و با حسن نيت به فرزندانشون آسيب جدي 

زدن گرفته تا همسران، معلمان و مربيان و غيره. 
براي همين معموالً هم زير بار پذيرش اشتباهاتمون نميريم… چون باورمون نميشه كه ما به 

عزيزترين نزديكانمون صدمه زديم! مگه ميشه؟! بله ميشه!
رفتار اصولي و كم آسيب، خصوصياتي داره كه با مطالعه و تمرين ميشه مهارت الزمو براي عمل 
كردن بدست آورد. مباني حاكم بر اين نوع ارتباط، مستقل از سليقه و قضاوت شخصي من يا 
ديگريه و ميشه اميدوار بود با كاهش آسيب، كيفيت ارتباط رو باالتر ببره و زندگي بهتري براي 

طرفين ارتباط به ارمغان بياره. همه ما نيازمند كسب علم و تالش براي بهتر شدنيم. 
هر موقع اين حس رو در خودمون ديديم ك��ه »من نيازي به اين چيزا ندارم«… بايد منتظر 

حسرت ها و پشيماني هاي دردناك و احتماالً غيرقابل جبراني در آينده باشيم.

شمار مخالفان بایدن از موافقانش پیشي گرفتند
علي رضا بازارگان در كانال تلگرامي خود 
با انتش��ار تصوي��ر فوق نوش��ت: طبق 
نظرسنجي ها، به دليل عملكرد ضعيف 
بايدن در ماه اخير و به ويژه افتضاحاتي 
كه در ترك افغانس��تان به بار آوردند، 
محبوبيت او به كمترين ميزان خودش 
رسيده است و براي اولين بار مخالفانش 
بيشتر از موافقانش هستند. با توجه به 
اين روند بعيد نيس��ت كه در س��ال آينده در انتخابات كنگره دموكرات ها تع��داد زيادي از 
صندلي ها را از دس��ت بدهند. ريپابكليكن ها و دار و دس��ته ترامپ هم دارند با دمشان گردو 
مي ش��كنند و س��وداي بازپس گيري رياس��ت جمهوري را در س��ردارند. تصور مي كنم كه 
مذاكره كنندگان هسته اي ايران هم از همين موضوع نگران بوده اند كه با هزار زحمت به توافقي 
برسند و دوباره چند سال بعد يك تندرو سكان رياست جمهوري امريكا را در دست بگيرد و 

بزند زير ميز و دوباره روز از نو روزي از نو.

غیاب ترك خورده
محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: تلفن، اس ام اس، تلگرام، ايميل، 
اس��كايپ و خالصه همه اين ابزارهاي 
ارتب��اط بي بدن، خدمت زي��ادي به ما 
كرده ان��د اما نوع��ي دوپارگي، عطش، 
ناكامي و سرخوردگي را هم در ما دامن 
زده اند. اين ابزارها حجم زيادي از غيبت 
و دوري را از بين برده  و ارتباط هرلحظه 
و هميشگي ما و عزيزانمان را فراهم كرده اند اما هر بار در عين پُري و پُركنندگي ما را با نوعي 

عدم توازن در احساسات و عواطفمان هم روبه رو مي كنند. 
 ۲۰۰ س��ال پيش را تصور كنيد. آن زمان، آدم ها يا كنار هم بودند يا نبودند. اگر كنار بودند با 
همه تنانگي شان حضور داشتند، از بو و لمس و تصوير گرفته تا صدا و آهنگ نفس كشيدنشان. 
وقتي آدم ها با هم بودند و تا زماني كه با هم بودند، مي شدند بخشي از محيط يكديگر و بر رفتار 
هم اثر مي گذاشتند و قبل و بعد بودنشان براي هم معلوم بود. مثاًل يكي مي رفت چيزي براي 
خوردن مي آورد، با هم مي خوردند، حرف مي زدند، با هم مي نشستند و با هم برمي خاستند 
و... وقتي كه از هم جدا مي شدند و مي رفتند، ديگر هيچ بدني و صدايي و بويي و لمسي نبود 
و تنها خاطره بود و تصوير ديگري توي ذهن فرد. لذت با هم  بودن كم بود، حضور هميشگي 
و باخبري هميشگي نبود، اما حضور در عين غيبت و غيبت در عين حضور هم نبود. آدم يا با 
حضور تنانه كامل و پيوسته فرد همنشين مي شد و لذت مي برد و آنچه تجربه مي كرد با لذتي 
كه روانش مي طلبيد متناسب بود، يا همنشين خيال و خاطره او مي شد و باز هم همه لذتي كه 

مي توانست ببرد با آنچه در اختيارش بود )خاطره( تناسب داشت. 
اما امروز، همزمان هم لذت مي بريم و هم ناكام مي ش��ويم: هرلحظه از ديگري باخبريم، هر 
آن مي توانيم صداي او را بشنويم و تصويرش را ببينيم اما به سختي جزئي از محيط يكديگر 
مي شويم و بر لحظه ها و روزهاي يكديگر تأثير كمتري مي گذاريم. امروز به كمك اين ابزارها، 
كامياب تر از گذشته ايم ولي همزمان )احتماالً( ناكام تر هم هستيم. امروز لذتي كه مي بريم با 

آنچه در اختيارمان هست متناسب نيست. 
امروز غياب معنايش را از دس��ت  داده و پر از رخنه و روزن شده اس��ت. خو كردن به اين غياِب 
پر از حضور ناكامل راستش كمي سخت است و آدم را با خودش و احساساتش درگير مي كند. 
نمي دانم كدام خوب اس��ت و كدام بد، اما به خودم اگر باشد مي گويم قطعاً آن چيزي كه امروز 
تجربه مي كنيم بهتر است. آن همه بي خبري، كش��نده اگر نبود، خواستني هم نبود. با خودم 
مي گويم چه خوب كه اين ابزارها هس��تند اما همزمان نمي توانم چشمم را بر اين انفصال و دو 
پارگي ببندم و اضطراب و حسرت و سرگشتگي اي را هم كه آرام آرام به جانمان مي افتد، نبينم.

بانكداري ربوي، جنون و دیوانگي
آيت اهلل جوادي آملي:

بانك��داري ربوي ج��زو كارهاي عقل��ي صاحبان خ��رد )هوش 
اقتصادي( است، )ولي( اين را دين گفته سفاهت است و جنون! 
اگر كس��ي با ربا بخواهد زندگي كند يا بانكداري كند، اينها »ال 
يقومون اال كما يقوم الذي يتخّبطه الش��يطان من المس)سوره 
بقره / آيه ۲۷۵(« هستند.  اينها چه در برزخ، چه در ساهره قيامت، 
چه در دنيا ديوانه هستند و خيال مي كنند اين راه عقلي است؛ 
رباخواري و ربا دادن جنون اس��ت. اين را عقل نمي فهمد و دين 
آمده، پرده برداري كرده؛ گفته پايانش جنون است و دنيا را ربا از 
پا در مي آورد، زندگي با ربا سامان نمي پذيرد، بانكداري ربوي به 

جايي نمي رسد و نمي رساند؛ يك سود كاذبي است. 
منبع: كانال تلگرامي  به استناد درس خارج تفسير قرآن كريم، 

قم ۷/۱٩/۱3٨٩

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

   كريستيانو رونالدو سرانجام ركورد علي دايي را شكست | طراح: حميد سحري

رضا نصري در كانال تلگرامي خود نوشت: وزير امور خارجه ايران - آقاي اميرعبداللهيان - در 
كنفرانس بغداد از »سرنوشت به هم پيوند خورده« ملت ها و دولت هاي منطقه سخن گفت. 

اين كليدواژه اي است كه مي تواند به اساس نظم نوين منطقه ما تبديل شود. 

عبدالمطهر محمدخاني توئيت كرد:  گفته بودند قرار است معارفه مجللي براي دكتر زاكاني 
برگزار شود. اما معارفه ش��هردار جديد تهران تنها با حضور چند نفر از عزيزترين تن هاي 

ساكن خيابان بهشت برگزار شد. 

معارفه با حضور گمنامانکلیدواژه اي براي اساس نظم نوین منطقه


