اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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امام مبارز

انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی به بلیتهای  ۴۰میلیونی پرواز تهران -نجف در ایام اربعین

اربعین سرمایهداران!

سجده پس از پیروزی

خبر خوبی که انتشارش
انصاف میخواهد

محمد پازوکی در توئیتی نوش��ت :از زمانی که رئیس��ی رئیسجمهور
شده است۱۳ ،میلیون دز واکسن کرونا یعنی  ۳۲درصد کل واکسنهای
خارجی ،به ایران وارد شده .تا روز جمعه این تعداد به حدود ۲۰میلیون دز
و تا پایان همین ماه ،یعنی شهریور واردات ۴۰میلیون دز واکسن خارجی
قطعی شده! برای انتشار این اخبار خوب ،به کمی انصاف نیاز دارید.

باانتشاراخبارمجوزهایسفراربعیندرروزهایگذشتهوممنوعیتسفرزمینی،قیمتبلیت
هواپیمای تهران -نجف در ایام اربعین به  ۴۰میلیون تومان رس�ید که با اعتراضات کاربران
شبکههایاجتماعیهمراهبود.هرچندسخنگویسازمانهواپیماییگفتهسقفقیمتبلیت
درایاماربعین ۵میلیونتوماناستاماگشتوگذاردرسایتهایفروشبلیتتالحظهنوشتن

کیان مهزاد:
سخنگوی س��ازمان هواپیمایی گفته سقف
قیمت بلیت هواپیماه��ای اربعین  ۵میلیون
تومان اس��ت .اما کافی اس��ت همین االن به
سایتهای فروش بلیت بروید؛ سقف بلیت ۳۷
میلیونتوماناست!جنابسخنگو!بهترنیست
به جای ژست رسانهای با موبایلتان (حضوری
هم پیشکش) یک نظارتی بفرمایید؟!
شاهین برزگر:
چطور بلیت ترکیه  ۵میلیون بلیت برای عراق
 ۴۰میلیون!
محمدصادق عبداللهی:
حتیاگربانظارتدولتقیمتبلیتهوایپمای

نجف -تهران کاهش یابد ،سازمان هواپیمایی
باید به مسئله ورود کرده و ببیند چه دستان
بیمروتی در پش��ت پرده ،حاضرند حتی در
مواقعی اینچنینی که مردم در تنگنا هستند،
از گرایشات معنوی مردم هم کیسه بدوزند و
هر اخالق و انصافی را زیر پا بگذارند# .اربعین
علی الریزاده:
قیمت بلیت سفر هوایی تهران به نجف ،در
آستانه مراسم اربعین ،به  ۴۰میلیونتومان
رسیده! حاال متوجه شدید چرا فقط رفتن به
کربال رو هوایی اعالم کردن؟!
عبداهلل گنجی:
سقف سفر اربعین  30هزار نفر؛ سفر زمینی

این گزارش نشان میدهد قیمتها تغییر نکرده است .کاربران این قیمت را سوءاستفاده از
معنویاتمردمدانستندوازمسئوالنامرخواستندهرچهسریعتربهمسئلهرسیدگیکنند.
آنها این نوع زیارت اربعین را «اربعین س�رمایهداران» نامیدند که جای فقرا و مستضعفین
دل س�وخته در آن خالی اس�ت .در ادامه بخشهای�ی از واکنشهای کاربران آمده اس�ت.

ممنوع؛ هزینه رفت و برگشت هوایی  ٢٢تا ۴١
میلیون تومان؛ نتیجه؟ اربعین سرمایهداران!
بقیه پای تلویزیون...
سیدحسن نوابی:
قیمت بلیت تهران -نجف رو با قیمت بلیت
تهران -استانبول مقایسه کنید .آخه ظلم از
این بیشتر ...خب هر کی باشه میره ترکیه.
آقاجون خودت کاری کن واس��ه عاشقات.
 #اربعین
سپهر پاشایی:
یه زمان حج برای پولدارها ب��ود ،االن با این
قیمت بلیته��ای نجف و س��همیه محدود
عراق برای اربعین ،امام حسین هم شد واسه

پولدارها ...قربونت بش��م ما از همین پش��ت
بوممون بهت سالم میدیم آقا!
رضا فومنی:
در آس��تانه اربعین بلیت مس��افرت هوایى
تهران نجف به  ٤٠میلیون تومان رس��ید! یه
عده دكان ب��از كردهان��د و از معنویات مردم
سوءاستفاده مىكنند!
علی رحیمی:
یعنی ما ایالمی��ا که خونهمون چس��بیده
به کرب�لا باید بریم ش��هرهایی مثل تهران
و مش��هد و ...و از آنج��ا ب��ا هواپیم��ا بریم
راهپیمایی اربعین؟! آخه ای��ن چه کاریه؟
#دلتنگ_اربعین

کلیپ «دهه هشتادیا» و عبور از کلیشه «جذب»

آقای فرهادی!
این کار چقدر حقیران ه است

سیدراضیهحسینیدرتوئیتینوشت:اصغرفرهادیتویهمصاحبه،درکنار
بدبخت نشوندادن ایرانیها ،گفته اونا ممنوعیت واردات واکسن امریکا
و انگلیس رو نمیبخشن! بدون هیچ اش��ارهای به اینکه امریکا و انگلیس
چ کشور دیگه دنیا واکسن ندادند .جایزهای که با این
نهتنها به ما بلکه به هی 
موضعگیریهابهدستبیاد،چقدرحقیرانهست.حسینیهمچناننوشته
است:فرهادی حتی اونقدر شرافت نداره که بگه تا خرداد همین امسال،
امریکا با سنگینترین تحریمها حتی خرید واکسن از بقیه کشورها رو برای
مردم ایران سخت و نفسگیر کرده بود .چشمش رو روی حقیقت میبنده
مبادا به شرکتش تو جشنوارههای کشو ِر تحریمکننده ،خراشی بیفته.
تصویر منتخب

کانال تلگرامی مرکز اسناد انقالب اسالمی
به مناسبت  18شهریور سالروز درگذشت
جالل آلاحمد نوشت :جالل آلاحمد ،از
سرآمدان روشنفکران زمانه خود بود که
پ��س از تجربههای متف��اوت و متضاد از
روشنفکری به سبک غربی ،در راه مبارزه با
غرب و غربزدگی قدم برداشت و در این راه
به تألیف آثاری نیز همت گماشت .جالب
این که او از نخستین سالهای نهضت اسالمی ،با امام خمینی آشنا شد و یک بار نیز امام را مالقات کرد.
جالل درباره آن دیدار که در نخستین سالهای نهضت اسالمی اتفاق افتاد میگوید« :من پس از
شنیدن نطق ایشان [امام خمینی] ...احساس کردم باید ایشان را ببینم .به قم رفتم .در خانه ایشان
کتاب غربزدگی خود را کنار دستشان دیدم .گفتم شما هم این خزعبالت را میخوانید؟ با نگاهی
به من پرسیدند شما آقای آلاحمد هستید؟ گفتم بله .گفتند آنچه ما باید بگوییم شما گفتهاید .جالل
میگوید من حتی دست پدرم را نبوسیده بودم اما دست ایشان (امام) را بوسیدم».
منبع این نوشته کتاب «روشنفکر میهنی»؛ مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی است.

 2اشتباه استراتژیک ساکنان سابق سیدخندان

امام خمینی(ره):
اینهایی که به اسم خلفا سلطنت میکردند .حضرت موسی بن
جعفر را  15سال یا  10سال در حبس نگه میدارد آیا برای اینکه
نماز میخواند؟ ...هارون و مأمون خودش��ان نماز میخواندند.
امام جماعت هم بودند ،امام جمعه ه��م بودند ،برای اینکه نماز
میخواند ...گرفتند ایش��ان را؟! ب��رای اینکه یک س��ید ،اوالد
پیغمبری است یا امامی است؟! برای اینهاست؟
نه ،برای این است که حضرت موس��ی بن جعفر مخالف با رژیم
بوده است ،با آن رژیم طاغوتی مخالف بوده .مخالفتش با رژیم،
اسباب گرفتاریاش بوده ،نه اینکه یک آدمی بوده است چون نماز
میخوانده ،گرفتند او را؛ چون آدم خوبی [بوده] ،چون که پسر
پیغمبر بوده .آنها پیغمبر را فریاد میکردند در اذانشان و پیغمبر
را ثنا میکردند ،لکن وقتی مخالف رژیم میبینند این آدم هست،
باید بگیرند حبسش بکنند.
منبع :کانال ام��ام خمینی(ره) در پیامرس��ان ایتا به اس��تناد
سخنرانی حضرت امام در  ۳۰مهر ۱۳۵۷

یکی از فعاالن توئیتر با نام «شاهین» نوشت :این تصویر مجاهدان یمنی
است که بعد از تس��لط کامل بر مدیریت رحبه در جنوب مأرب سجده
شکر بهجا میآورند .نیازی به تعجب نیست کار همیشگیشان است،
بعد از فتح ،سجده میکنند تا فراموش نکنند برای چه ارزشهایی جهاد
میکنند و خون میگیرند و خون میدهند.

روایت جالل آلاحمد از دیدار با امام خمینی

(ره)

محسن ترابی در یادداشتی نوشت :البد کلیپ
جدید همخوانی نوجوانان دهه هش��تادی
را تاکنون دیدهاید و احتم��االً دربارهاش هم
چیزهایی به موافقت و مخالفت خواندهاید .آیا
نمیشد شعر بهتری انتخاب کرد؟ آیا ملودی
مناسب است؟ لوکیشن ضبط درست انتخاب
شده یا فیلمبرداری عالی از آب درآمده؟ همه
اینها میتواند درست یا غلط باشد اما به نظرم
بهتر است که این اثر را فراتر از این جزئیات
تحلیل کنیم .من میخواهم ب��ه بهانه این
نماهنگ ،درباره کلیش��ه «جذب» در میان
فعاالن فرهنگی چند کالمی بنویسم.
به نظر من و ب��ر خالف منتق��دان ،این اثر نه
میخواسته کسی را جذب کند ،نه قرار بوده
کالس امامشناس��ی باش��د و نه تالش کرده
تا تیپ نوجوان��ان داخل کلی��پ را به عنوان
استاندارد رسمی جامعه فعلی جا بزند و برای
نوجوانان مذهبی و انقالبی ذائقهسازی کند .اگر
بخواهم ساده و خالصه بگویم ،این اثر فقط یک
پیام دارد و آن این که میخواهد به تعدادی از
نوجوانان ایران بگوید «شما دیده میشوید».
این کلیپ «ماقبل جذب» است و اساساً نقطه
قوت این کار آنجاس��ت که نه به دنبال جذب
است و نه میخواهد سیاست فرهنگی تجویز
کند و نه میخواهد شعار بدهد .فقط میخواهد
بگوید که من ش��ما را میبینم و میدانم که

هستید و هر عالقه و سلیقهای که دارید از نظر
من هیئتی و عاشق امام حسین(ع) هستید.
نمیخواهم ژس��تهای برخی روحانیون و
اصحاب فرهنگ را بگیرم و بگویم که مشکل
امروز اختالس است و نه لباس نوجوانان ،بلکه
برعکس؛ باید گفت که اگر امروز به نوجوان
ایرانی امیدواریم برای نقشآفرینی در آینده
انقالب ،بهخاطر این است که دل او را در گروی
ارزشها میدانیم .ما امروز نیاز داریم تا این باور
را به نوجوانان منتقل کنیم و بگوییم اگر کسی
در هر محیطی فهم مواجهه با شما را ندارد،
هستند کسانی که بفهمند شما که هستید
و چه ارزشهایی دارید ،ولو لباس و تفریحتان
با نسل قبلی خودتان فرق کرده باشد .افراد
زیادی هستند که عرض ارادت نسل شما را

بس��یار قیمتیتر از مجلس روضه آن مفسد
اقتصادی و آن مسئول خطاکار میدانند.
همه ما آن عبارات طالیی حاجقاس��م درباره
خطکش��یهای کاذب در جامع��ه را به یاد
داریم که گفت «نگوییم این بیحجاب است
و او باحجاب ،همه اینها دختران ما هستند»
و حتماً همه یادمان هست رهبر انقالب درباره
آن بانویی که به استقبال ایش��ان آمده بود و
ظاهر نامناسبی داش��ت فرمودند« :چه کار
کنی��م؟ ردش کنیم؟ مصلحت اس��ت؟ حق
است؟ نه ،دل ،متعلق به این جبهه است؛ جان،
دلباخت ه به این اهداف و آرمانهاست» .آیا این
عبارتها مذهبیها را به بیحجابی سوق داد یا
شخص بیحجابی را باحجاب کرد؟ به جرئت
میتوانگفتکه«خیر!».پسچرااینسخنان

باید گفته شود؟ چون هدف اساساً نه «جذب»
استبرایخاکستریهاونه«الگوسازی»است
برای انقالبیها .هدف تنها گفتن این است که
همدیگر را ببینید ،بشناسید و بپذیرید .اگر این
نباشد که اساساً امر به معروفی و نهی از منکری
آن چنان که باید اثر نخواهد کرد .که اگر این
نشد به فرموده رهبر انقالب نهی از منکر جز
ایجاد نفرت نخواهد بود.
در کار فرهنگی شما باید «قله» بسازید .تکثیر
قلهها ،وسعت دامنهها را زیاد میکند .اما همه
کسانی که در دامنه هستند باید از ته دل به
خیرخواهی کسی که در قله ایستاده ایمان
داشته باشند .باید او را دوست داشته باشند و
به دست دراز شده قله به سمت دامنه اعتماد
کنند .بخشی از کار فرهنگی باید متمرکز بر
این باش��د که بین قله و دامنه اعتمادسازی
کند .فض��ای تربیتی نوجوان امروز س��خت
نیازمند این اکسیر است تا ظرفیت خاموش
آن برای اسالم و ایران فعال شود.
با این چهارچ��وب تحلیل ،کلی��پ «دهه
هش��تادیا» بخش��ی از آن اعتمادی است
که نوجوان��ان ایران برای گ��ذار به تیپ «ز
کودکی خ��ادم این تبار محترم��م »...الزم
دارند .بچههای ما امروز نیاز دارند بدانند که
مداح امام حسین(ع) مستمع خود را گلچین
نمیکند ،درست مانند خود او.

کمیل خجسته در کانال تلگرامی خود
نوشت :امروز اپهای ایرانی مثل فیلیمو
و بل��د از گوگلپلی حذف ش��دند .این
رخ��داد را باید بهعنوان برگ��ی دیگر از
نتایج عملک��رد مدیریت س��اکنان پل
سیدخندان در وزارت ارتباطات حساب
کرد .محصوالت مبتنی ب��ر فناوری در
یک محیط کسبوکار ناامن قرار دارند
که هر روز منتظر یک اتفاق غیرمنتظره
هستند .از زاویه راهبردی ،وضع موجود ناشی از دو عملکرد تیم سابق است:
 -1تعامل با دنیا مخصوصاً در حوزه ارتباطات را بلد نبودند .آنها نتوانستند به یک زبان مشترک برای
تفاهم با دنیا برسند .چون نگاهشان با امریکاییها حتی همافق نبود .امریکاییها حرف از شبکه و
اینترنت پاک میزدند؛ تلگرام را تهدید میکردند که اگر پروژه ارزیاش را پیش ببرد با او برخورد
میکنند و این پلتفرم با چند صد میلیون عضو را مجبور کردند تا یک پروژ ه بزرگش را خاموش
کند .آنها تیکتاک چینی را فیلتر کردند تا اینکه این پلتفرم محبوب جهانی در نهایت مجبور شد
با واگذار کردن بخشی از سهام خود به شرکتهای امریکایی و مستقر کردن ستاد خود در امریکا
اجازه فعالیت در امریکا را بگیرد .با وجود اینکه امریکاییها زبان گفتوگو با جهانشان یکهتازی در
این حوزه و تسلط بر محصوالت دیگران است .اما ساکنان سیدخندان دنبال چیزی میگشتند که
نیست در جهان .چیزی به نام تکمیل زنجیره جهانی خدمات در جهان مصالحهها.
 -2استراتژی اش��تباه تعریف کردند .چون صحنه را درس��ت ندیدند .آنها خود را در تقابل با
خودکفایی تعریف کردند .در حالی ک��ه عقالنیت انقالبی دنبال خودکفایی نیس��ت .دنبال
خوداتکایی است .ن ه میخواهد راه حضور بازیگر خارجی بسته شود .نهمیخواهد امکان ارتباط
جهانی گرفته شود .بلکه میخواهد خوداتکا باشد.
میتوانید کافه بازاری داشته باشید و آن را معادل گوگلپلی بدانید .میتوانید با حمایت درست
فنی از آپارات در مقابل یوتیوب یا حمایت از بلد و نش��ان در مقابل ویز آنها را رشد بدهید اما
وقتی خوداتکا نباشید همه هزینههایی که برای این کار ش��ده بهراحتی در یک شب از بین
میرود .کافه بازار با آن همه نیروی متخصص و آن سرمایهگذاری و آن تکیهای که دیگر اپهای
ایرانیپسند برای انتشارشان به آن دارند همین االن یک اپ آسیبپذیر در مقابل گوگل است.
کافی است گوگل اراده کند آن را از سیستم عامل خود حذف کند دیگر نه از تاک نشانی ماند و
نه از تاکنشان .کنار گذاشتن خوداتکایی موجب میشود هیچ بیزینسپلنی در این مدل تعامل
با دنیا جواب ندهد و بیشتر با استراتژی هر چه پیش آید خوش آید پیش رود.

وحدت ،آرمان آیتاهلل طالقانی

کانال تلگرامی «از بهشتی برای امروز»
دو بند از سخنان آیتاهلل بهشتی(ره) را
در گرامیداشت مقام آیتاهلل طالقانی به
اشتراک گذاشت .خالصهای از این دو
بند در ادامه از نظر میگذرد:
 -1بخشی از مذاكرات قانون اساسی در
جلسه پانزدهم مورخ  21شهریور :1358
براى همه ما جاى تأسف بسیار است كه
جاى عالم جلیل و مجاهد بزرگ و معلم و
مربى و پیشگام اسالم انقالبى را در جلسه
امروز ،در جمعمان خالى بیابیم ...شك نیست كه آیتاهلل طالقانى در جامعه انقالبی مسلمان ایران،
زنده و زندهیاد و زندهنام اس��ت ...تردیدى نیست كه از دس��ت دادن چنین چهره درخشندهاى،
ضایعهاى بزرگ براى امت ماست و با فقدان او خألیى به وجود آمده كه پر شدنش میسر نیست مگر
بهپاگرفتنچهرهوچهرههایىكههمچنانبتواننداینگونهنقشهاىپیشتاز،مترقى،الهىوسازنده
را بر عهده بگیرند و تاریخ به ما نشان داده است كه این چهرهها ،خلقالساعه به وجود نمىآیند.
 -2بخشی از مذاكرات قانون اساسی در جلسه چهل و هشتم مورخ  26مهر :1358
در آغاز این جلسه هم یاد این برادر بزرگ و عزیز را گرامی میداریم و از همه ملت و همه دوستان
مرحوم آیتاهلل طالقانی و بهخصوص از نسل جوان تحصیلكرده و آگاه و مبارز میخواهیم در این
لحظه حساس تاریخی به نقشه شومی كه استعمار اروپایی و امریكایی و اسرائیلی برای جنگ اعصاب،
جنگ روانی ،مشکلترانشی ،آتشافروزی و توطئه در گوشه و كنار كشور طرح كرده و اجرایش را
آغاز کردهاند ،این قشرها و همه قشرهای دیگر همچنان با هم ،همفكر و همپیمان و همراه باشند و
منتظر آن ننشینیم كه حتماً یك وحدت شكل یافته و سازمانیافته به داد این پیوند ضروری انقالبی
ما برسد .ما در طول انقالب بدون اینكه تشكیالتی داشته باشیم وحدت داشتیم ،همرزمیداشتیم.
وحدت تشكیالتی طول میکشد ،مراحلی را باید پشت سر بگذارد كه انشاءاهلل به وحدت تشكیالتی
هم خواهیم رسید و با اخالص در نیت و با اخالص در عمل و فائق آمدن بر هرگونه خودخواهی و
خودمحوریوخودپرستیبرهمهمشكالتیكهتاكنونمانعشدهاستمایكنوعوحدتتشكیالتی
بزرگ داشته باشیم پیروز خواهیم شد ولی تا رسیدن به آن روز آیا راهی جز حفظ همان پیوند و همان
وحدت كه بر گرد محور رهبری و شعارهای مشترك است ،راهی دیگر داریم؟ هرگز نه .این رهنمود
رهبر انقالب و امام امت حضرت آیتاهللالعظمی خمینی و نیز عشق و آرمان مرحوم آیتاهلل طالقانی
بود و همه علمای متعهد و مبارز هم یك چنین عشق و آرمانی داشتهاند و دارند...

تشکر شاعر افغانستانی از همدلی مردم ایران

به احقاق حقوق زنان در مترو کمک کنید

حسین زبرجد خطاب به شهردار و رئیس
شورای شهر تهران نوش��ت :جناب آقای
دکتر زاکانی و مهندس چم��ران لطفاً به
مس��ئوالن مترو بفرمایید از ورود آقایان

به واگ��ن مخص��وص بان��وان جلوگیری
نمایند! ش��اید بانوان نتوانند ب��ا افرادی
که به حقوقش��ان احت��رام نمیگذارند
مقابلهکنند...

فرصت طالیی برای شکست تحریمها

احمد خنیفر توئیت کرد:اینکه وزیر دفاع
انگلستان به صراحت در مصاحبه میگوید
«امریکا دیگر ابرقدرت نیس��ت» ،نش��ان
میدهد که دوران گ��ذار در نظم جهانی

عیان ش��ده و هیچکس ج��ز غربگراهای
متوهم نمیتواند آن را ان��کار کند .باید از
این فرصت طالیی برای شکست تحریمها
و افزایش نفوذ ایران بهره برد.

محمدکاظم کاظمی ،شاعر و نویسنده افغانستانی مقیم ایران ،در توئیتی نوشت :من در طول
این ۴۷سال که در ایران هستم ،اینقدر دغدغه ،همدلی و دلنگرانی نسبت به افغانستان را در
جامعه ایران ندیده بودم .در این میان آوارگان سر مرز را از یاد نبریم .اوضاع سختی دارند و غالباً
دست از جان شسته و آواره شدهاند .این مرزبان ایرانی ،میتواند الگوی این همدلی باشد.
ی ما که عمدتاً
کاظمی در توئیتی دیگر از مردم ایران خواسته است :گروهی از عزیزان ایران 
هم دغدغه افغانستان دارند ،وارد دوگان ه «طالبان -پنجشیر» شدهاند .گاهی نیز مجادله
جناحی و سیاسی داخل ایران در این دوگانهسازی اثر دارد .عزیزانی که افغانستان برایتان
مهم است ،فع ً
ال «خواست مردم افغانستان» و «نیاز مردم افغانستان» را دریابید.

