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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محمدکاظم کاظمی ،شاعر و اندیشمند
افغانس��تانی مقیم ای��ران ،در یک گروه
تلگرامی درباره سیاس��ت ای��ران درباره
طالبان نوش��ت :ایران در عمل در مورد
افغانستان روش خوبی انتخاب کرده است
ولی در عرصه رس��انه میکوشد که آن
روش را به جای این که درست توجیه و
تفهیمکند،بهبیراههببرد.فضایرسانهای
و اظهارات مسئوالن باید به نوعی باش��د که همین تالش ایران برای طی این مسیر برای مردم
پذیرفتنی و قابل قبول شود .یعنی شفاف بیایند و همین را بگویند .نیایند بگویند که «چون طالب
حاال تغییر کرده است ،ما با او نمیجنگیم ».بگویند که میدان مبارزه فرق کرده است و ما در این
میدان جدید که مبارزه مدنی و فرهنگی و سیاسی میتواند باشد ،باز هم در کنار مردم افغانستان
هستیم .نگویند که مردم افغانستان در کنار طالبان بودند و با امریکا جنگیدند .اینقدر «امریکا
امریکا» نگویند و مردم را به این گمان نیندازند که البد همه این سیاستها به خاطر امریکاستیزی
است و ایران االن به خاطر این که شکست امریکا بهتر برجسته شود ،حاضر است مردم افغانستان
را فراموش کند .درست و راحت بگویند که ما نگران افغانستانیم؛ عملکرد طالبان را با نگرانی دنبال
میکنیم؛ در کنار مردم هستیم ولی سعی میکنیم در هر حال از جنگ پرهیز کنیم و راههای دیگر
را دنبال کنیم .در این صورت هم مردم افغانستان راضیترند و هم گروه وسیعی از مردم ایران که
سکوت و توجیهکاری نسبت به طالبان آنها را آزرده و کالفه کرده است ،میدانند که عقالی مملکت
به فکر قضیه هستند و صالح را در این دانستهاند.

چه آسان دیگران را تفسیق وتکفیرمیکنیم!

استاد شهید مرتضی مطهری(ره):
یک کسی یک کتاب مینویسد .مث ً
ال از کتاب او بوی این میآید
که در باب علم امام یک حرفی زده که معنایش این بوده که امام
حسین(ع) از شهادت خودش در کربال بیخبر بوده است .ما چه
کار باید بکنیم؟ خود آن آقا را میخواهیم .اص ً
ال وظیفه اسالمی
این اس��ت .قبل از اینکه جار و جنجال راه بیندازیم و سر و صدا
بکنیم ،قبل از اینکه حرفی بزنیم ،باید خود او را بخواهیم ،بگوییم
ما از ش��ما خواهش میکنیم نظر خودتان را درباره این مسئله
توضیح بدهید.
او نظر خودش را میگوید .یک وقت به طور صریح و قاطع میگوید
خیر ،من فالن مطلب را قبول ندارم .اگر سخنی گفت ک ه برخالف
عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود که جزو ضروریات مذهب
است ،میگوییم راه تو از راه ما جداست .اما اگر خودش توضیح
داد ،ولو توضیحش برخالف ظاهر عبارتش بود ،و ما دیدیم آنچه
که او توضیح میدهد چیز بدی نیست ،دیگر نباید حمل به فساد
کنیم و جار و جنجال راه بیندازیم و تکفیر و تفسیق کنیم.
بعد اف��رادی بگویند من یقی��ن دارم این آدم ولدالزناس��ت! از
کجا؟ چون میگویند فالن ح��رف را زده .چه صغرا و کبراهایی
میچینند و چه گناهان بزرگی را به نام نه��ی از منکر مرتکب
میشوند!
منبع :کانال رسمی «بنیاد شهید مطهری» در تلگرام به استناد
کتاب آشنایی با قرآن ،ج ،۳ص۲۴۹

امید به آزادی اسیر نمیشود

زهرا رکنآبادی در توئیتر نوشت:رسانههای رژیم صهیونیستی با افتخار
اعالم کردند که دو نفر از زندانیانی را که از امنیتیترین زندانشان فرار
کردهاند ،بازداشت کردند .اینها به خیال خامشان فتحالفتوح کردهاند
اما احمقتر از آنند ک��ه بفهمندامید به آزادی و رهای��ی را نه میتوان
بازداشت کرد نه اسیر .وعده الهی محقق خواهد شد.

اهداف روسی رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان

اعتراض کاربران به زمزمههای بازگشت سامسونگ و الجی به ایران آنهم به بهای پولهای بلوکه شده

هوادارساخت ایرانیم

انتشار خبری مبنی بر بازگشت لوازم خانگی سامسونگ و الجی به کشور که پیشتر به
دلیل تحریم و فشار بر ایران ،کشورمان را ترک کرده بودند با اعتراضات کاربران شبکههای
اجتماعیمواجهشدهاست.کاربرانباشنیدنآنکهاینبازگشتقراراستمابهازایپولهای
بلوکه شده ایران باشد ،بیشتر عصبانی شدند و این را توطئهای برای ضربه به صنعت لوازم

خانگیدرایرانکهتازهدرحالرشداست،دانستند.سلیمی،عضوهیئترئیسهمجلسنیز
باتأییدخبرگفتهاست:روزیکهمابهسامسونگوالجینیازداشتیمآنهاایرانرارهاکردند
و رفتند .پذیرفتنی نیست که به جای پولهای بلوکه شده ایران در کرهجنوبی ،محصوالت
کرهای وارد کش�ورمان ش�ود .در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران آمده اس�ت.

علی صفری:
بی��ش از یک ده��ه در ح��وزه تعاونیهای
مصرف فعالم لذا خدمت مس��ئوالن عرض
میکنم که لوازم خانگی ای��ران هرچند از
حدود  70سال پیش با ساخت سماور روسی
ش��روع به کار کرد اما در یک دهه گذشته،
این صنعت به بالندگی مقبولی دست یافته
که هرگونه واردات بیرویه باعث اضمحالل
آن میشود# .هوادار_ساخت_ایرانیم
مصطفی سیستانی:
کشور در حال توسعه برای هر سنت درآمد
ارزی خود ارزش قائل اس��ت و آن را صرف
واردات تکنولوژی و دس��تگاههای صنعتی
میکند نه مواد مصرف��ی .برای ایران تحت
تحریم این اهمیت دوچندان اس��ت! تصور
بازگش��ت ش��رکتهای کره به بازار لوازم

صمت موجوده در ح��ال حاضر  ۴۴۰واحد
صنعت��ی ب��زرگ و متوس��ط تولیدکننده
لوازم خانگی با ظرفی��ت تولید ۱۹میلیون
و ۴۴۰هزار دستگاه در کشور وجود داره .به
نظرتون چرا باید مافیای واردات لوازم خانگی
مجدد دنبال آوردن سامسونگ و الجی به
داخل باشن؟ #هوادار_ساخت_ایرانیم
محمدرضا خوشگفتار:
رش��د بیش از ۴۰درصدی صنع��ت لوازم
خانگی جمهوری اس�لامی ای��ران حاصل
خ��روج ش��رکتهایی چ��ون الج��ی و
سامسونگ بود که در اوج تحریمها ایران رو
ی دنبال بازگشت
تنها گذاشته ...اما گویا برخ 
این شرکتها و نابودی اقتصاد تازه خودکفا
شد ه و بیکاری هزاران کارگر و متخصص در
این زمینه هستند!...

محمد شیروانی:
بازگشت دوباره الجی و سامسونگ به کشور
یعنی مرگ صنعت تازه خودکفاشده لوازم
خانگی .تو نبودشون خیلی پیشرفت کردیم،
خیلی از چیزایی که نمیتونستیم بسازیم
رو هم ساختیم! تیشه به ریشه تولیدکننده
داخلی نزنیم! #هوادار_ساخت_ایرانیم
علی گرامیدوست:
«صنعت لوازم خانگی ایران��ی نباید بدون
رقیب خارجی باش��د» ،این گزاره درستی
است اما حضور رقیب خارجی باید منطقی
و مدیریت شده و بهنفع تولیدکننده داخلی
باشد .مخصوصاً حاال که میدانیم بازگشت
شرکتهای خارجی یک طراحی امریکایی
ب��رای لطمهزدن ب��ه صنعت ایران اس��ت.
#هوادار_ساخت_ایرانیم

خانگی در حال��ی که تولید داخ��ل داریم
خیانت است# .هوادار_ساخت_ایرانیم
بهنام پیداکالیانی:
نفت بردهاند و پولش را باید بدهند .تسویه
بدهی با لوازم خانگی تولیدی خودشان دو
ضربه به اقتصاد ما خواهد بود؛ ش��رکت در
تحریم ارزی ایران و ضربه به تولید ملی .در
عوض شکوفایی تولید و اقتصاد کشورشان
را در پی خواهد داشت.
#هوادار_ساخت_ایرانیم
علی بیطرفان:
در صورتی که الجی و سامس��ونگ دوباره
پاشون به ایران باز بشه باید دست جمعی
بریم سر قبر تولید داخلی فاتحه بخونیم...
مهران شیخی:
اونجوری که آمار ارائه شده از سوی وزارت

آموزش عالی ایران و سلطه کمیت بر کیفیت

اوردوز از شادی!

باران وکیلی در توئیتی نوش��ت :خب با عرض تسلیت خدمت عاشقان
امریکا و سوئیس ،مشخص شده که این کشورها صد رتبه باالتر از ایران،
در ردههای اول خودکشی هس��تند ...احتماالً در شادترین کشورهای
جهان از شادی زیاد اوردوز میکنن و میمیرن!
دکتر عبداهلل گنجی نیز در این خصوص توئیت کرد :بین توسعهیافتگی-
توسعه با شاخصها و استانداردهای غربی -و خودکشی رابطه مستقیم
وجود دارد .علت؟ رفاه؟ افراط در امر خصوصی؟ پوچگرایی؟ بنبست در
معنای حیات و زندگی؟
تصویر منتخب

اندیشمند افغانستانی :مسئوالن ایرانی
روش خوب خود را بهدرستی رسانهای کنند

محمدرض��ا اخضریان ،اس��تاد دانش��گاه
تهران ،در کانال تلگرامی خود نوشت :سال
تحصیل��ی جدید بهزودی آغاز میش��ود و
بر اس��اس گزارشهای منتشر شده ،ایران
در بین  ۱۰کش��ور دارای بیشترین تعداد
دانشگاه در جهان قرار دارد .این آمار عموماً
بهعنوان دس��تاورد نظام آموزش��ی کشور
و فتح قلههای علم در جهان ارائه ش��ده و
در کنار برخی آمار از رتب��ه ایران در تولید
علم -که تعداد مقاالت نمایه شده را شامل
میشود -و فهرست اساتید ایرانی حاضر در
میان یک درصد دانشمندان جهان تبلیغ
میش��ود .آمار زیر نگاه��ی دقیقتر به این
دستاوردها دارد:
تعداد دانش��گاهها در  ۱۰کش��ور نخست
جهان -۱ :هند با 1/3میلی��ارد نفر ۴ ،هزار
و  ۳۸۱دانشگاه؛  -۲امریکا با  ۳۳۰میلیون
نفر ۳ ،هزار و  ۲۵۴دانشگاه؛  -۳اندونزی با
 ۲۷۵میلیون نفر ۲ ،هزار و  ۶۹۴دانش��گاه؛
 -۴چین با  1/4میلیارد نفر۲ ،هزار و ۵۹۵
دانشگاه؛  -۵برزیل با  ۲۱۳میلیون نفر ،هزار
و  ۳۴۹دانشگاه؛  - ۶مکزیک با  ۱۳۰میلیون
نفر ،هزار و  ۲۵۳دانش��گاه؛  -۷روس��یه با
 ۱۴۲میلی��ون نفر ،ه��زار و  ۹۶دانش��گاه؛
 -۸ژاپن ب��ا  ۱۲۵میلیون نفر ،ه��زار و ۱۴
دانشگاه؛  -۹ایران با  ۸۴میلیون نفر۷۳۰ ،
دانشگاه؛  -۱۰فرانس��ه با  ۶۷میلیون نفر،
 ۶۳۱دانشگاه.

این شرایط در حالی است که در بین ۱۰۰۰
دانشگاه برتر جهان ،امریکا با  ۲۱۰مرکز در
صدر کشورهای دارنده برترین دانشگاهها
قرار دارد و چین با  ۸۷دانشگاه ،انگلیس با
 ،۶۸آلمان با  ۵۵و فرانسه با  ۴۹دانشگاه ،در
جایگاههای بعد قرار دارند.
در این فهرس��ت  ۱۰۰۰دانشگاهی ،ایران
با  ۱۴دانش��گاه ،در بین  ۴۰۰دانشگاه برتر
جهان تنها یک جایگاه داش��ته و دانشگاه
تهران در رتبه نخست کشور ،رتبه  ۵۷آسیا
و رتبه  ۳۷۹جهان قرار دارد.
در قاره آس��یا رتبه اول در اختیار دانشگاه
توکیو قرار دارد و پس از آن دانش��گاه ملی
سنگاپور ،دانشگاه پکینگ چین ،دانشگاه
سینگهوا چین و دانشگاه صنعتی نانیانگ

هزینه جنگهای ۲۰ساله اخیر امریکا

فواد ایزدی توئیت کرد :بیستمین سالگرد  ۱۱سپتامبر است .آمار پروژه «هزینه جنگها»
دانشگاه برون امریکا درباره جنگهای  ۲۰سال گذشته ایاالت متحده:
- 1کش��ته :بیش از  ۹۲۹ه��زار نفر به صورت مس��تقیم و چند برابر این ع��دد به صورت
غیرمستقیم  -2آواره ۳۸ :میلیون نفر  -3هزینه ۸ :تریلیون دالر.

سنگاپور قرار دارند .همچنین بر اساس نظام
رتبهبندی تایمز ،ایران در سال ۴۷ ،۲۰۲۱
دانشگاه در بین دانشگاههای برتر آسیایی
دارد که رتبه ایران در آسیا را به  ۴۵و سهم
ایران از نظر تع��داد دانش��گاهها را به 8/5
درصد رسانده است.
از  ۲۷کشور اس�لامی حاضر در قاره آسیا،
نیز دانشگاههای  ۱۶کش��ور در رتبهبندی
آسیاییتایمز  ۲۰۲۱حضور دارند که ایران
با  ۴۷دانش��گاه رتبه اول و ترکی��ه با  ۴۳و
پاکستان با  ۱۶دانشگاه رتبههای اول تا سوم
تعداد دانشگاهها را دارند در حالی که از نظر
رتبهبندی کیفیت ،کش��ورهای عربستان،
قطر و امارات متحده عربی رتبههای اول تا
سوم را دارند .اعداد و آمار به روشنی بیانگر

س��لطه کمیت بر کیفیت در نظام آموزش
عالی ایران است.
تعداد دانش��گاه ،تعداد صندلی آموزشی،
تعداد دانش��جو ،تعداد مقاله نمایه شده و
دهها ش��اخص کمی دیگر از آموزش عالی
ایران جایگاه یک غول پاکتی س��اخته که
استادان و دانشآموختگانش را به دو گروه
اقلیت دانش��مند و اکثریت دارای مدرک
تبدیل کرده اس��ت و ش��وربختانه اقلیت
توانمند علمی را به خارج از مرزها یا انزوای
علمی در داخل سوق میدهد.
نگاهی به رتبه ای��ران در اقتصاد ،فناوری و
تولید علم کاربردی -نه تولی��د مقاله -در
جهان ،بیانگر عدم وجود پیوند مناسب میان
کمیتها با کیفیت الزم در این عرصه است
که با اصالحات نمایشی قابل ترمیم نبوده و
به تحولی اساسی در فلسفه آموزش عالی،
کاربردیسازی علم ،رهایی از ساختارهای
کمیتگرا و نمایشی تولیدات علمی ،تحول
نظام کمی حاکم بر ارتقای اساتید ،تحول
رویکرد دانشآموختگی و نگارش پایاننامه
و مقاله با رویکرد مسئلهمحور و حل مسائل
کشور ،اصالح س��اختار بهکارگیری هیئت
علمی ،بازنگری در رش��تهها ،سرفصلها و
محتوای دانشگاهی و راهاندازی فرصتهای
جدید میانرشتهای و تسهیل در فرآیندهای
اداری دانش��گاهها ،خروج از رویکرد متن
محور و دهها راهکار دیگر نیاز دارد.

کاپیتان تیم ملی ،کاپیتان دیپلماسی ایرانی میشود

کاربری با نام «حاجحسین» در توئیتر نوشت :با درخواست «علیرضا جهانبخش» برای
حضور نیافت��ن در دیدار مقابل مکابی حیفا رژیم صهیونیس��تی (لی��گ قهرمانان اروپا)
موافقت ش��د .کاپیتان تیم ملی فوتبال در س��طح اول فوتبال اروپا کاپیتان دیپلماس��ی
ایران میشود.

حمید خوشآیند در کانال تلگرامی خود
نوش��ت :برگزاری رزمایش مش��ترک
ترکیه و جمهوری آذربایجان در ش��هر
الچین ،جدا از اه��داف اعالمی ،دارای
ابعاد و اه��داف ژئوپلیتیکی خاصی نیز
هس��ت که بخش قابل توجه��ی از آن
متوجه روسیه است .این رزمایش دقیقاً
در  ۳۰۰مت��ری مقر حض��ور نیروهای
روس��ی که تحت عنوان صلحبان در کریدور الچین حضور دارند ،برگزار شده است .آنکارا از
طریق این رزمایش مشترک که چند تن از فرماندهان برجسته ارتش ترکیه نیز در آن حضور
دارند ،خواسته است این پیام را به روسها ارس��ال کند که در مواقع ضرور میتواند اقدام به
انس��داد کریدور الچین کند! انس��داد کریدور الچین یعن��ی از بین بردن بخ��ش مهمی از
دستاوردهای روسیه از جنگ دوم قرهباغ و محدودسازی کنشگری روسیه در قفقاز جنوبی.
نوع سالحهای سبک به کار رفته در این رزمایش به نوعی گویای این واقعیت است .عالوه بر
الچین ،در سواحل دریای مازنداران نیز رزمایش مشترکی بین نیروهای ویژه دریایی دو کشور
برگزار شد .یکی از نگرانیهای مهم دولت باکو تهدیدات است که از ناحیه دریا و از جانب روسیه
وجود دارد .حضور قدرتمند ترکیه در این رزمایش دریایی اگر چه در ابعاد کوچک برگزار شد،
اطمینان خاطری به دولت باکو بابت نگرانی مذکور است .ترکیه در ماههای گذشته حضور خود
در آبهای س��احلی آذربایجان را گسترش داده اس��ت .اردوغان مهارت خاصی در مدیریت
تعارض منافع با کشورهای مختلف خارجی از جمله روسیه در منطقه دارد.

تأثیر ناامنی در افغانستان بر اقتصاد ایران

علی محمدی در کانال تلگرامی «تحلیل
راهب��ردی» نوش��ت :ای��ران در بی��ن
همسایگان افغانستان با  3/5میلیارد دالر
صادرات ،رتبه نخست را در تأمین کاالهای
مورد نیاز افغانستان دارد (بیش از سه برابر
صادرات به اتحادی��ه اروپا) که در صورت
برنامهریزیمنسجمووجودثباتامنیتی،
میتواند به دو برابر افزایش یابد .در واقع
ایران  ۴۴درصد از کل ۷میلیارد دالر واردات افغانستان را به خود اختصاص داده است .همچنین به
لحاظ ارزش ،افغانستان در بین مقاصد صادراتی تهران ،چهارمین خاستگاه کاالهای ایرانی است.
مزیتهای ژئوپولتیک ،اقتصادی و فرهنگی ایران نسبت به سایر همسایگان افغانستان ،تهران را
تبدیلبه تأمینکنندهایبیرقیببرای معیشت مردم افغانکرده است؛و این موضوع فارغ از استقرار
هر دولتی با هر تفکری در کابل است .اما تحوالت اخیر در افغانستان چنانچه منجر به ناپایداری و
ناامنی مستمر گردد ،میتواند دو تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت را بر اقتصاد ایران حاصل سازد:
*تأثیر کوتاهمدت :افزایش نرخ ارز در بازار فردوس��ی و تهران به دلیل اختالل در فعالیت
صرافیها در هرات ،افزایش تقاضا برای دالر در افغانستان (و خروج دالر از تهران و بههم خوردن
عرضه و تقاضا) و بلوکه شدن داراییهای افغانستان در بانکهای جهانی
*تأثیر بلندمدت -1:اختالل در تجارت ایران و افغانستان (نبود ارز در افغانستان ،انگیزهها را از تجار
ایرانی برای صادرات میگیرد چراکه تجار ایرانی در قبال صادرات به افغانستان صرفاً ارز میگیرند).
 -2بحرانی اقتصادی منجر به سیل آوارگان به ایران خواهد شد .این آوارگان در کنار مزیتهای
محدود میتواند چالشهایی را برای اقتصاد تحریمی ایران ایجاد کند.
 -3ناامنی در افغانس��تان خط لوله تأمین گاز هند از طریق ترکمنستان (موسوم به خط لوله
تاپی) که از هرات میگذرد و رقیب خط لوله صلح است را با تردید مواجه خواهد کرد و با توجه
به نیاز فوری هند به گاز در دهه آینده و آماده بودن زیرساخت خط لوله صلح ،میتوان به در
جریان قرار گرفتن خط لوله صلح امیدوار شد.

پیروزی تاریخساز اپیک در برابر اپل

کانال تلگرامی «فجازیست» خبر داد :رأی
دادگاه حاکی از این است که اپل از این به
بعد باید اجازه بده که سازندگان برنامهها و
بازیها از سیس��تم پرداختی خودش��ون
اس��تفاده کنن و اپل حق ن��داره اونها رو
مجبور به اس��تفاده از سیس��تم پرداخت
خودش کنه .سیستم پرداختی اپل شامل
کارمزد  ۱۵تا  ۳۰درصدی است و باید در
 ۹۰روز آینده عملی بشه که احتماالً تأثیر بزرگی روی اپاستور خواهد گذاشت .این حکم باعث میشه
سازندگان برنامههای مختلف و مخصوصاًبازیها بتونن کاربر رو برای انجام پرداخت به سایت خودشون
هدایت کنن و کارمزد سنگین اپل رو که بخش بزرگی از درآمد اونها رو شامل میشه ،دور بزنن.

راهبردهای امریکا با خروج پاتریوتها از عربستان

کانال «اخبار سوریه» در پستی تلگرامی
خب��ر داد :خبرگزاری آسوش��یتدپرس
روزش��نبه  ۲۰ش��هریور گزارش داد که
ایاالت متخده امریکا سامانههای دفاعی
بس��یار پیش��رفته خود و موش��کهای
ضدهوای��ی پاتریوت را ط��ی هفتههای
گذشته از عربس��تان خارج کرده است.
کانال «اخبار سوریه» تحلیل خود را از این
خبر اینگونه روایت کرده است :امریکاییها با انتقال سامانههای پاتریوت به اردن میخواهند یک
خط آتش در برابر حمالت موشکی احتمالی ایران علیه رژیم صهیونیستی برقرار کنند؛ در واقع این
رژیم ارزش بیشتری برای امریکا دارد .امریکا میخواهد به ایران این پیام را بدهد که دیگر از عربستان
حمایت نخواهد کرد؛ این پیامی به تهران است تا با قدرت بیشتری در مذاکرات وین حاضر شود.
درست است که چند سامانه پاتریوت که در طول سالهای گذشته مشخص شد در برابر موشکها
و پهپادهای یمنیها اصوالً کارایی چندانی نداشتهاند خارج شده اما سعودیها هنوز از طیف بسیار
وسیعی از تسلیحات امریکایی بهره میگیرند .طرف امریکایی با این کار میخواسته سعودیها را
راضی به مذاکره و گفتوگو با ایران کند؛ به باور مقامات کاخ سفید تا زمانی که سعودیها به حمایت
امریکا مطمئن باشند هیچ وقت سراغ مذاکره با ایران نخواهند رفت .به هر حال امریکاییها فقط یک
نشانه را جابهجا کردهاند؛ بنابراین این موضوع که امریکا پشت سعودیها را خالی کرده نمیتواند
چندان جدی باشد ،فقط دست بنسلمان را رها کرده تا خودش راه رفتن را یاد بگیرد!

