
 دوستان امریکا هم افول امریکا را
 درک کرده اند

فواد ایزدی در توئیتی نوش��ت: تیتر مقاله روزنامه جروس��لم پس��ت: 
»امپراتوری امریکا آماده پایان اس��ت« آنچه بیش از ۱۲۰ سال پیش 
با فتح هاوایی و فیلیپین آغاز شد. اکنون از نظر اندازه مضحک، از نظر 

هزینه  ها گزاف و از نظر اهداف بی ربط شده است. 
دوستان امریکا هم افول امریکا را درک کرده اند.  

وزیر خارجه ایران یا ژاپن؟
کاربری با نام »پهلوانی« در توئیتی با اشاره به تصویر فوق نوشت:

- شنیدی وزیر امور خارجه ژاپن بدون ماشین تشریفات فرودگاه رفته؟ 
چقدر اینا با فرهنگ و مردمی هستن.

- ولی اون امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشور خودمون بوده ها!
- بابا اینا عجب پوپولیست هایی هستن، فقط عقده دیده شدن دارن.

 در برابر طالبان هم 
همین طور سکوت می کردید؟

حسن صادقی نژاد در توئیتی نوشت: امروز ارتش امریکا در افغانستان به یک 
خانه مسکونی حمله کرد و یک خانواده را که چهار نفرشان کودک بودند 

کشت! اگر طالبان چنین جنایتی کرده بود همین قدر بایکوت  می شد؟ 

امید مردم به دولت را ناامید نکنید
محسن پورپیر در توئیتی نوشت: متوجه نیستند مواضعشان بعداز حکم 
انتصاب هر فرد نه تنها راهگشا و کمک کننده نیست و راه به جایی نمی برد، 
بلکه یک تصویر ضعیف و فشل از آخرین دولتی که مردم به آن امید بسته اند 
خواهد ساخت. تخریب و قضاوت قبل از دیدن عمل افراد عین ناعدالتی و 

ناامید کردن مردم از جمهوری اسالمی گناهی نابخشودنی است.

   سیدعطاءاهلل مهاجرانی:
وزارت دفاع امریکا اعالم کرد، آخرین سرباز 
امریکایی خاک افغانس��تان را ترک کرده 
اس��ت. به وقت کابل ٣۱ م��اه اوت به پایان 
رسیده است. امریکا با خروج ۱۲۲ هزار نفر 
امریکایی و افغانستانی همکار ارتش امریکا، 
بزرگ ترین عملیات خروج را سامان داد. ۲۰ 
سال اشغال، هزینه نجومی اشغال، کشتار 
مردم و شکست! اخراج امریکا از افغانستان 
مهم تر از خروج انگلستان از خلیج فارس در 
٦۰ سال پیش است. سرفصل جدیدی در 

منطقه خاورمیانه. 
   فرشته صادقی:

امریکا بعد از ۲۰ س��ال رسماً گورش را گم 
کرد و از افغانستان رفت، طالبان ُسر و ُمر و 

گنده سرجایش است، تازه داعش هم اضافه 
شده. دستاورد؟ این را افغان ها باید بگویند 
اما شکی نیست ۲۰ سال غیرنظامیان افغان، 
زن و مرد و بچه، پیر و جوان قربانی شدند. 

   حسن عابدینی:
۲۰ سال اشغالگری فساد برانگیز جنگجویان 
امریکا در افغانس��تان پایان یافت. منتظر 
ش��نیدن خبر پایان هفت دهه اشغالگری 
رژیم صهیونیستی از قبله گاه نخستین در 

فلسطین باشیم. 
   رحیم سیاه پلو:

تشکر فراوان از ویران کردن و ناامن کردن 
عراق، س��وریه، لیبی، لبنان، افغانس��تان، 
ارتش امریکا هیچ ارمغانی ب��ه جز ویرانی 
برای ملت ها نداش��ته. ب��ه زودی از عراق و 

سوریه هم بیرون خواهید رفت. 
   محمدحسین آزادی:

پس از فرار امریکا از افغانس��تان بس��یاری 
از مقامات و رس��انه  ها خواستار تجدیدنظر 
در اعتماد به امریکا ش��ده اند. بورل معترف 
ش��ده وضعیت افغانس��تان شکستی برای 
غرب است و باید وابستگی خود به امریکا را 
کاهش دهیم. نیویورک تایمز، گلوبال تایمز 
و فایننش��ال هم گفته اند متحدان امریکا 

حس تنهایی دارند.
   حسین قنبری:

عکس��ی تاریخی برای امریکا و افغانستان؛ 
آخری��ن نظامی امریکایی ک��ه پایش روی 
خاک افغانس��تان بود؛ این یعنی کشوری 
که برای ناب��ودی طالبان آمده ب��ود بعد از 

۲۰ سال افغانستان را تحویل طالبان داد و 
شبانه فرار کرد. 

   حسن رحیم پور:
اداره محاس��بات امریکا رس��ماً اعالم کرد 
)امریکا از افغانس��تان ،عقب نشینی نکرده 
بلکه گریخته و ۸۵ بیلیون دالر تسلیحات 
و تجهیزات ارتش امریکا در افغانستان جا 
مانده است.( حال نوبت فرار ارتش امریکا و 

ناتو از عراق و سوریه است. 
   حمزه غالبی:

نتایج ۲۰ س��ال اش��غال افغانستان توسط 
امریکا: ۱- بیش از یک میلیون نفر تلفات، 
۲- انتقال ۲ تریلیارد پ��ول مالیات دهنده 
امریکایی به پنج شرکت، ٣- تثبیت طالبان 

در جامعه و سیاست افغانستان.
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حاال نوبت فرار از عراق و سوریه است
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان

صفحه توئیتری »س�نتکام « با انتش�ار تصویری از سرلش�کر کریس دوناهو فرمانده 
لشکر۸۲ هوابرد ارتش امریکا که درحال سوار شدن به هواپیمای سی-۱۷ در فرودگاه 
بین المللی کابل است، خبر داد: »این آخرین نظامی امریکاست که از افغانستان خارج 
ش�ده«؛ کاربران ش�بکه های اجتماعی در واکنش به این خبر توئیت  هایی را منتش�ر 

کردند. آنها دستاورد حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان را برای ملت مظلوم این کشور 
هیچ و بلکه قتل و غارت و شکنجه دانس�تند و تأکید کردند که امروز تمامی رنج مردم 
این منطقه از حضور امریکاس�ت. کاربران آرزو کردند ک�ه امریکایی  ها هر چه زودتر از 
عراق و سوریه نیز خارج شوند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران آمده است. 

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.

پس از 50 سال
حس��ن انصاری در کانال تلگرامی خود 
نوشت: اگر می خواهید تغییر یک جامعه 
دینی را طی ۵۰ سال از نقطه نظر تأثیر 
تحریفات و انحرافات و غلبه برداشت های 
نادرست دینی و حرکت به سمت ظواهر 
و خالی شدن از معنویت و حقیقت ببینید 
این عبارات موجود در مقاتل را بخوانید؛ 
جایی که باید خون گریست بر مظلومیت 
اباعبداهلل )ع(. حضرت در مقام دعوت به حق رو به لش��کر عمر سعد می کند و می فرماید: مگر 
نمی دانید که پیامبر درباره من و برادرم گفت: هذان سیدا شباب أهل الجنه. بعد وقتی می بیند 
لشکر مقابل قلب هایشان دچار قساوت شده و اصاًل گوش هایشان برای شنیدن حقیقت ناتوان 
است، از آنان می خواهد که اگر او را در این روایت تکذیب می کنند از جابر بن عبداهلل و ابوسعید 
خدری و دیگر صحابه زنده آن دوران بپرسند. جامعه پس از ۵۰سال گویی مسخ شده بود. پسر 

دختر پیامبر ناچار می شود روایتش از جدش را با استناد به صحابه به سپاه عبیداهلل بقبوالند.  

من آنی ام که نیستم
علی دارابی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
دنیای مجازی، دنیای دوگانگی هاست. 
دنیای آمیختگی حقیقت و دروغ، دنیای 
بی مرز، دنی��ای تاریک روش��ن، دنیای 
خاکس��تری، دنی��ای پنه��ان در ورای 
حجاب ها، دنیای چهره ه��ای پنهان در 
پشت نقاب ها، دنیای لبخندهای بی روح و 
تصنع��ی، دنی��ای دروغ های راس��ت و 
راست های دروغ! در دنیای مجازی، سخت می شود سراغ »اعتماد « را گرفت. اعتماد، مهمان غریبی 

است در دنیای مجازی؛ اعتماد، گمشده ای است سخت تنها که نشانی اش را از یاد برده اند. 
دنیای مجازی، دنیای هویت های نامعلوم است. دنیای رنگ  ها و نقاب ها و نقاب های رنگارنگ. 
در دنیای مجازی، »من آنی ام که نیستم « و این، حقیقت محض دنیای مجازی است. در دنیای 
مجازی، افراد، چهره واقعی خود را در پس نقاب  ها پنهان می کنند. واقعیت افراد در این دنیای 
مجازی، در حقیقت آفالین است و آنچه آنالین است، هویت ظاهر آنهاست. در حیرتم از این 

همه نقاب... از این همه دوگانگی، از این همه فاصله بین حقیقت و مجاز. 
دنیای مجازی، دنیای دوگانه ای است؛ در یک س��و، دنیای مجازی، پر از آدم های 4۰واژه ای 
است، هم آنها که درباره همه چیز نظر می دهند، همه چیز مثالً می دانند، همه جا هستند و هیچ 
جا نیستند.  دنیای مجازی، دنیای سقف های کوتاه و دیوارهای بلند است، دنیای دوستی های 
برچسبی و استیکری، دنیای دوستی های تا سر چهارراه و در دیگرسو، دنیای مجازی، دنیای 
ظرفیت های بزرگ است؛ دنیای حرف های ناتمام و راه های نرفته دانش و رازهای نامکشوف 

دانایی. اینک، تو در کدام سمت وسو مانده ای؟! تو آنی که می نمایی، هستی؟!

دستمریزاد به دستگاه امنیتی
حسین دلیریان در رشته توئیتی نوشت: 
این روز ها در گاندو نام »جین« را مرتباً 
از زبان شارلوت افسر سازمان جاسوسی 
انگلیس در تهران زیاد می شنوید. جین 
در واقع همان »جین ماریوت« افس��ر 
ارشد MI6  است که در سال های 9۰ و 
9۱ در پوشش معاون سفیر انگلیس در 
تهران حضور داشته است.  جین ماریوت 
نقش مهمی با استفاده از پوشش دیپلماتیک برای ایجاد یک شبکه جاسوسی با »مأموریت 
ویژه« در تهران داشت و موفق به تشکیل این شبکه شد. جین اما از این مسئله غافل بود که 
سازمان اطالعات سپاه از ابتدا روی او و تمام تیمش سوار است.  جین ماریوت پس از لو رفتن 
اقداماتش یکی از بزرگ ترین شکست های امنیتی انگلیس در ایران را به نام خودش ثبت کرده 
است؛ دستمریزاد باید گفت به سازمان اطالعات سپاه، بابت اینکه روی »جین« و »شارلوت« 

تسلط کامل داشته و شبکه جاسوسی و خرابکاری آنها را زیر ضربه برده است. 
تصویر فوق: جین ماریوت افسر ارشد MI6 که دو سال در پوشش معاون سفیر انگلیس در 

تهران حضور داشته است. 

هوش مصنوعی و تغییر افکار جامعه
کان��ال تلگرام��ی »مطالع��ات جنگ 
هیبریدی « نوش��ت: اخب��ار جدید در 
زمینه جنگ شناختی نشان می دهد که 
تحریک ناآرامی ه��ای مدنی و تقویت 
ذهن ن��اآرام در کش��ورهای موردنظر، 
هدف واقعی و کلیدی از دخالت پنهانی 
دول��ت امریکا در فیس��بوک و س��ایر 
شبکه های رسانه های اجتماعی است. 

شبکه خبری آر. تی روسیه گزارش داده است که فیسبوک آزمایش های روان شناختی کاماًل 
پنهانی و سری را روی بیش از نیم میلیون نفر از کاربران خود انجام داده و نتایج آن را به آژانس 
سیا گزارش داده تا از این طریق »بررس��ی کند که چگونه حالت های عاطفی افراد از طریق 
سیستم عامل به جامعه هدف منتقل می ش��وند.«  این مطالعه »شواهد تجربی و هدفمند از 
آلودگی عاطفی در مقیاس گسترده را از طریق شبکه های اجتماعی« مطرح ساخته است. در 
این زمینه، »احساسات از طریق شبکه منسجم گسترش می یابد « و در نتیجه توانایی سازمان 

اطالعاتی را برای مهندسی اجتماعی ذهن افراد کاهش یا افزایش می دهد. 

موزه رنج
فردین علیخواه در کانال تلگرامی خود 
نوشت: به یقین شما هم عکس خانه های 
دارای حیاط ه��ای  دلب��از و وس��یع، با 
درخت��ان و گل  های��ی خوش منظ��ر و 
چشمنواز برخی نام آوران و روشنفکران 
ایران��ی را دیده اید. منظورم ش��اعران، 
نویس��ندگان، بازیگران، خوانندگان و 
متفکران قدیمی و تا اندازه ای قدیمی 
ایرانی است. همه ما اخبار مربوط به بازسازی خانه های برخی نام آوران و تبدیل آنها به موزه را 
خوانده ایم. به نظر می رسد که نسل قدیم نام آوران ایرانی، اغلب، توان خرید خانه ای شایسته 
جایگاه و موقعیت اجتماعی خودشان را داشتند. خانه های این نام آوران حیاط داشت، درخت 
داشت، گل داشت، گنجشک داشت، حوض داشت، صدای آب داشت، پنجره ای رو به حوض 

داشت. خانه آنان خانه بود خانه. 
به نظرم نسل پس  از  قدیم یا »نسل میانی نام آوران « به داخل آپارتمان های دو یا سه خوابه در 
منطقه مناسب شهر نقل مکان کرد. آپارتمان این نسل در نهایت یک بالکن یا نورگیر دارد که 
در آن گل های کاشانه ای می کارند. تنها نشانه خانه های نسل قدیم در خانه های نسل میانی 
شاید همین تراس یا بالکن کوچک دارای گل های کاش��انه ای باشد. تنها دلخوشی آنان نیز 

همین است. 
این روز ها قصه خانه در ایران تبدیل به تراژدی شده است. یکی از همکاران دانشگاهی ام نوشته 
بود که اگر یک استاد دانشگاه در تهران ماهی ۵میلیون تومان پس انداز کند و بر فرض، قیمت 
خانه نیز ثابت باشد پس از ٣۲ س��ال می تواند در منطقه پونک تهران خانه که نه، سرپناهی 

خریداری کند. تلخ است ولی این یعنی برای مرگ سرپناهی داشته باشد و نه برای زندگی!
به کسانی، شاید نسل سوم نام آوران، فکر می کنم که در ۱۰یا ۲۰ سال آینده نام آور خواهند 
شد. کسانی که سرپناه ندارند، در آپارتمان های ۵۰ یا ٦۰متری زندگی می کنند، اگر فرزندی 
داشته باشند اتاق  ها متعلق به فرزندانشان است و آنان در پذیرایی خانه کار می کنند یا با همسر 
سر بر بالش می گذارند. خانه های نسل سوم را نیز به راستی باید تبدیل به موزه کرد و نام آن را 

»موزه رنج « گذاشت. اینکه این انسان  ها با وجود چه رنج  هایی درخشیدند. 
سخن پایانی آنکه به این فکر می کنم که اساساً ما در ایران دهه های آینده نام آوری خواهیم 

داشت یا به تدریج باید با پدیده نام آوری نیز مانند سایر پدیده های مثبت خداحافظی کرد؟ 
عکس: خانه جالل آل احمد و سیمین دانشور

 گربه ای که شهید مطهری 
پیگیر حالش بود!

استاد مطهری با هفت فرزند تا ۵۰سالگی وسیله نقلیه نداشتند. 
ظرفیت ماشینی که خریدند طبعاً باید به نحوی می بود که برای 
یک خانواده پرجمعیت به همراه راننده مناسب باشد، چون ایشان 
رانندگی نمی دانستند.  آقای کریمی راننده استاد می گوید:» یک 
بار ایشان مرا در دانشکده صدا زد و گفت: ببین چرا این گربه در 
زیر پله کتابخانه دانش��کده مدام سر و صدا می کند. رفتم، دیدم 

گربه زبان بسته کور است. مسئله را به استاد گفتم.« 
ایشان آن موقع ۱۵ریال به من دادند تا برای گربه مقداری جگر 

سفید بخرم. بعد از اینکه گربه سیر شد دیگر سر و صدا نکرد. 
اتفاقاً آن گربه فردا دوباره آمد که جگر سفید بخورد! باز هم برایش 
جگر سفید آوردیم. چند روز که به گربه غذا دادیم، دیدیم کم کم 
بینایی اش را هم به دست آورد. معلوم بود به جهت گرسنگی این 
قدر ضعیف شده بود.  توجه و پیگیری استاد با آن  همه اشتغاالت 

نسبت به حال یک گربه برای من بسیار جالب و پند آموز بود. 
 عکس باال: پس از عبور از جاده خاکی، در ده شهرستانک )شهریور ۵۷(

منبع: کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری « در تلگرام

   آیينه نفس

من گاو هستم پدر این گوساله!

رؤیا رحیمی توئیت ک��رد: نایب رئیس انجمن برنج گفته امس��ال تولید برنج در ش��مال 
پرمحصول بوده و کشاورزان قیمت رو باال نبردن، دالل ها حباب ایجاد کردن و باعث افزایش 
قیمت شدن! شما که میدونی مشکل کجاس��ت، یه بیل بزن حلش کن برادر من! تو این 

وضعیت اقتصادی مردم لنگ برنج ناهارشون نباشن.

صفحه توئیتری »راوی« نوشت: سپتامبر ۱99۵ س��ه تفنگدار امریکایی در اوکیناوا چند 
دختر ژاپنی کالس ششم را به زور سوار و با ریسمان بسته و به آنها تجاوز کردند. بعد از این 
جنایت 9۰هزار ژاپنی به خیابان  ها ریختند و با شعار علیه امریکا خواستار لغو کاپیتوالسیون 

در ژاپن شدند که البته نتیجه نداد. 

مجتبی لشکربلوکی در کانال تلگرامی خود 
به نقد برخی از رفتارهای اجتماعی اش��تباه 
پرداخت. بخشی از یادداشت او در ادامه از نظر 
می گذرد: در یک مدرسه راهنمایی دخترانه 
کار می کردم و چند سالی بود که مدیر شده 
بودم. چند دقیقه مانده به زنگ تفریح، مردی با 
ظاهری آراسته وارد دفتر مدرسه شد و گفت: 
با خانم...  دبیر کالس دوم کار دارم و می خواهم 
درباره درس و انضباط فرزندم از او سؤال کنم. 
از او خواستم خودش را معرفی کند. گفت: من گاو 
هستم! خانم دبیر بنده را می شناسند. بفرمایید 
گاو آمده. ایشان متوجه می شوند چه کسی آمده. 

تعجب کردم و موضوع را به خانم دبیر گفتم. 
یکه خورد و گفت: ممکن است این آقا اختالل 
رفتار داش��ته باش��د. یعنی چه گاو؟ من که 
چیزی نمی فهمم! از او خواستم پیش پدر این 
دانش آموز برود. با اکراه پذیرفت. مرد آراسته، 
با احترام به خانم دبیر ما سالم داد و خودش را 

معرفی کرد: من گاو هستم!
معلم پاسخ داد: خواهش می کنم، ولی...  مرد ادامه 
داد: ش��ما بنده را به خوبی می شناسید. من گاو 
هستم، پدر گوساله؛ همان دختر ۱٣ ساله ای که 
شما دیروز در کالس او را به همین نام صدا زدید...  

دبیر ما به لکنت افتاد و گفت: آخه، می دونید... . 
 بله، ممکن است واقعاً فرزندم مشکلی داشته 
باشد و من هم در این مورد به شما حق می دهم. 
ولی بهتر بود مشکل انضباطی او را با من نیز در 
میان می گذاشتید. قطعاً من هم می توانستم 

اندکی به ش��ما کمک کنم. خانم دبیر و پدر 
دانش آموز مدتی با هم گفت وگو کردند. 

آن آقا در خاتمه کارتی را به خانم دبیر ما داد 
و رفت. وقتی او رفت، کارت را با هم خواندیم. 
روی آن نوشته ش��ده بود: دکتر فالنی عضو 
هیئت علمی دانش��کده روانشناسی و علوم 

تربیتی دانشگاه... . 
خش��ونت آن گونه که ما فکر می کنیم فقط 
محدود به خش��ونت فیزیکی و بدنی نیست. 
عموماً م��ا درگیری های فیزیک��ی یا تعرض 
جنسی را خشونت می دانیم. ولی واقعیت آن 
است که دامنه خشونت حوزه های گسترده تری 

دارد از جمله خشونت زبانی. 
وقتی توهین می کنیم، قومی را مسخره می کنیم. 
صاحبان یک عقیده را تحقیر می کنیم. وقتی 

تهمت یا برچسب می زنیم یا تهدید می کنیم 
همه اینها خشونت است؛ منتها خشونت زبانی. 
بدون خون و خونریزی است. خشونت زبانی از 
درون می ُکشد. تا حاال هیچ کس را دیده اید که 
به دلیل اینکه مسخره شده یا فحش خورده باشد 
به اورژانس مراجعه  کند؟ یا به پلیس شکایت 
کند؟ قربانیان خشونت زبانی، اثری از جای زخم 

بر بدنشان یا مدرک دیگری ندارند. 
خش��ونت در ابتدا در ذهن ش��کل می گیرد 
بعد خود را در زبان نش��ان می دهد و سپس 
زمینه ساز خش��ونت فیزیکی می شود. وقتی 
رهبر یک گروه سیاسی در جامعه، افراد طرف 
مقابل را احمق، مغرض و فاسد معرفی می کند، 
ما به عنوان طرفداران او آمادگی الزم را پیدا 
می کنیم که در زمان مناس��ب با ماش��ین از 

روی او رد شویم. چرا؟ چون دیگر او را شایسته 
زندگی نمی دانیم! وقتی در یک ورزشگاه صد 
هزار نفری، طرفداران تیم مقاب��ل را با دهها 
فحش آبدار و ناموس��ی می نوازی��م، زمینه را 
برای زد و خورد بعد از بازی فراهم می کنیم. 
وقتی راننده کناری را یابو، مش��تری را گاو، 
دانش آموزم را خنگ و فرد قانون مدار را اُسُکل، 
همه اینها خشونت های زبانی یعنی آمادگی 
برای خش��ونت رفتاری در آین��ده؛ از تعرض 

جنسی بگیرید تا صدمه فیزیکی. 
  چه باید کرد؟

اولین کار این اس��ت که مهارت گفت وگو را 
بیاموزیم. فقدان مهارت های گفت وگو باعث 
می شود افراد نتوانند آنچه را که مدنظر دارند، 
به زبان روشن بیان کنند و ایده و احساس خود 
را در یک کالم خشن و تند تخلیه می کنند. 
تمرین گفت وگو تمرین تخلیه ذهن و قلب به 

شیوه ای غیرخشونت  آمیز است. 
دومین کار این اس��ت که به خودمان بار ها و 
بار ها یادآوری کنیم کشتن آدم  ها فقط به فرو 
کردن چاقو در سینه آنان نیست. دختر یا پسر، 
زن یا مردی که ش��خصیتش تخریب شده، 
شرافتش لکه دار شده، عزت نفسش لگدمال 
شده، دیگر زندگی نرمالی نخواهد داشت. به 
خودم یادآوری کنم که جریان رقیب من، فقط 
انسان هستند، درست و دقیقاً مانند من! آنگاه 
یاد خواهم گرفت کلمه گاو را فقط و فقط برای 

خود گاو به کار بگیرم نه کمتر و نه بیشتر. 

یه بیل بزن حلش کن! مرگ بر امریکای ژاپنی!


