
    عبداهلل گنجی:
مردم دو طرف ارس هزاران سال است هویت 
ایرانی دارند نه اینکه به ایران س��نجاق شده 
باشند. تاکنون حاکمان آذربایجان جداشده را 
محترم و به رسمیت شناخته ایم اما باید متوجه 
باشند با قدرت اجاره ای نمی توانند برای ملت 
آبدیده ای که قدرت های بزرگ فکر جنگ با آن 

را از سر بیرون کرده اند شاخ و شانه بکشند.
    حبیب ترکاشوند:

مقامات جمهوری کوچ��ک آذربایجان برای 
ایران مقتدر اسالمی رجزخوانی می کنند اما 
غافلند از اینکه با اولین حمله ایران صبح نشده 
همگی پناهنده ترکیه و اسرائیل خواهند شد.

    احسان منصوری:
بعد از مدت  ها مماشات با ترکیه و عروسکش 
عل��ی اف، این مان��ور ضروری ب��ود. ترکیه 
درحال قطع پای ای��ران از قفقاز، ضربه به 
منافع ما در عراق و سوریه و مسدود کردن 
مسیر توسعه شرق کشور است. اگر موفق 
شود، ارزش ژئوپلیتیکی ایران دود می شود. 
باید نش��ان دهیم آماده ایم راه را به صورت 

نظامی باز کنیم.
    فواد محمدی:

زِر زدن های الهام، همایش عادی سازی روابط 
با اسرائیل در اربیل و تحرکات ضدانقالب در 
شمال عراق همه قطعاتی از یه پازل هستن 
برای بر هم زدن تعامالت ما با همس��ایه ها و 
ایجاد تزلزل در موقعیت منطقه ای ما، چون 
میدونن رئیس جمهور جدیدمون قصد تعامل 

جدی با همسایه ها داره و از این واهمه دارند.
    طه حسن نیا:

آذربایج��ان ش��مالی حتی خواب��ش را هم 
نمی تواند ببیند که با ایج��اد کانالی در مرز 
ارمنس��تان برای اتصال با  نخجوان، بتواند 
ارتباط ایران را با ارمنس��تان، روسیه و اروپا 
قطع کند! نیروهای مسلح منتظر اجازه از ولی 
امرمسلمین جهان هستند تا با کوچک ترین 
اشتباه آذربایجان را مجدد به خاك مادری 

الحاق کنند.

    سمیه عبداللهی:
اردوغان یکی از سینوس��ی  ترین رفتارهای 
سیاسی رو در منطقه طی این 60، 70 سال 
اخیر داشته! بحث تشابه و تکرار صدام که بحث 
دیگری است اما اردوغان هم، مورد مطالعاتی 

خوبی برای دیکتاتورشناسی است.
    هادی محمدی:

پاس��خ یاوه گویی های علی اف را باید در همان 
سطح و اندازه داد. افزایش تنش بدون کنترل، 
به نفع هیچ کس به ویژه ایران نیس��ت. فش��ار 

بی حس��اب و کت��اب روی آذربایجان و ش��عار 
بدون پشتوانه تنها باکو را بیشتر به دامن رژیم 
صهیونیستی هل می دهد. رزمایش امروز ارتش و 
سخنان مدبرانه فرمانده نزاجا در این راستاست.

    علیرضا تائبی:
واقعاً خندم می گیره از این که آذربایجان هم 
ما را تهدید می کنه. یکی بهشون بگه جمعیت 
آذری هایی که تو ای��ران زندگی می کنند از 
جمعیت آذری های آذربایجان بیشتره شاید 

حساب کار دستشون بیاد. 
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 با قدرت اجاره ای نمی توان 

برای ایران مقتدر شاخ و شانه کشید

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به یاوه گویی های علی اف درباره ایران

گفته های اخیر الهام علی اف، رئیس دولت آذربایجان، واکنش های اعتراضی بسیاری 
را در ش�بکه های اجتماعی ب�ه همراه داش�ت. کاربران ب�ه گفته های وی پاس�خ های 
تاریخی داده و این حرف ه�ا را تحت تأثیر رژیم صهیونیس�تی و ترکیه قلمداد کردند 

و او را عروس�کی بازیچه توصی�ف کردند. کارب�ران همچنین رژه نیروه�ای ارتش در 
شمال غرب کش�ور را ضروری و مهم و پاس�خی مناس�ب به اظهارات بچگانه علی اف 
دانس�تند. در ادامه بخش  هایی 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.

مثل بازاری ها حساب وکتاب کنیم
آیت اهلل مجتهدی تهرانی)ره(:

کسی که هر روز حساب کار خودش را نکند که من امروز چه کار 
کرده ام، کار خوب انجام داده ام یا کار بد، اگر کار خوب انجام داده، 
الحمدهلل بگوید و اگر کار بد انجام داده استغفار کند، اگر کسی این کار 

را نکند، حضرت امام کاظم)ع( می فرماید: »این فرد از ما نیست«.
باید همان طور که بازاری  ها شب به شب حساب کار خودشان را می کنند 
که امروز چقدر واردات جنس��ی، صادرات جنس��ی، واردات نقدی و 
صادرات نقدی داشتند و چرتکه می اندازند، ما هم باید دفتری داشته 
باشیم و از صبح تا غروب هر کاری کردیم، شب به شب در آن بنویسیم. 
خدای نکرده به نامحرم نگاه کردیم بنویسیم، غیبت کردیم بنویسیم، 
آواز حرام گوش کردیم بنویسیم. بعد اگر دیدیم کار بد انجام داده ایم 

استغفار کنیم و اگر کارهای خوب انجام داده ایم خدا را شکر کنیم.
منبع: کانال تلگرامی »آیت اهلل مجتهدی)ره(«

   آیينه نفس

مهدی جهان تیغ��ی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: برای چون منی که نه از علم دین، 
فلسفه، عرفان، فقه، نجوم، ریاضیات قدیم، 
ط��ب، ادبیات، علم ه��ای خ��اص و... اندك 
چیزی سررشته ندارم، نوشتن از قدر و منزلت 
و توصی��ف عالمه حس��ن زاده آملی ظلمی 
بزرگ به ایشان اس��ت؛ اما عالمه حسن زاده 
برای بسیاری از هم نس��ل های ما جذبه ای 
خاص بود ب��رای انقالبی ش��دن، اخالقی تر 
شدن، عالقه مند به طلبه دین شدن، مطیع 
والیت فقیه شدن، نگاه اسطوره ای داشتن به 
عالمه طباطبایی ها، پیدا کردن گوش و قلبی 

برای شنیدن سخنان عارفانه و... بوده است.
اینکه یک فرد به صورت نادر در رش��ته های 
متعدد در اوج باشد برای اهل علم و غیرعلم 
همواره محل شگفتی و تحسین است ولی 
عالمه حسن زاده از آن دست علمایی بود که 
الزم نبود حتماً فلس��فه بدانی تا فیلسوفش 
بپن��داری، الزم نبود عرف��ان نظری خوانده 
باش��ی تا عارفش بدان��ی، الزم نبود تا حتی 
درون حجره های طلبگی زندگی کرده باشی 
تا عالمش بدانی. فقط عقول جامعه نبود که 
ایش��ان را عالمه ذوالفنون می دانست بلکه 
قلوب جامعه نیز به صورت شهودی ناخواسته، 

ایشان را عالمی خاص و بزرگ می دانست.
این در حالی اس��ت که عالمه حس��ن زاده 
س��ال  ها دور از هیاهوه��ای معمول زندگی 
کرد و نه تنها افراد کمی از اندرونی زندگی و 
خلوت هایش خبر داشتند بلکه کسانی زیادی 
هم در این سال  ها آنچنان از بیرونی خانه اش 
و فعالیت هایش خبر نداشتند. اما برخالف 
قواعد خبری و رسانه ای نیازی به سخن گفتن 
و سخنرانی کردن نداش��ت تا تأیید بشود، 
نیازی به حضور در فضای مجازی نداش��ت 
تا شناخته ش��ود، نیازی به مشاور رسانه ای 
نداشت تا برای برجسته سازی اش سناریوی 
رسانه ای تنظیم کند و یا در فضای مجازی از 
او محافظت کند؛ نیازی حتی به شاگرد و مرید 
نداش��ت تا ابهت علمی اش بیشتر شناخته 

شود، اساساً نیازی به دیده شدن نداشت!
این دس��ت علما را رسانه  ها بزرگ نمی کنند، 
کانال های خبری زنده نگه ش��ان نمی دارند، 

توئیتری  ها برایشان کاریزما درست نمی کنند، 
باید بپذیریم این افراد را اراده  ها و تقدیرهای 
دیگری همواره در اوج نگه م��ی دارد، عالمه 
طباطبایی  ها چگونه چهار دهه خوشنام  ترین 
علمای ایران شده اند؟! حس��اب  و کتاب این 
اسطوره  ها را باید جدا از معادالت فهم موضوع 
سلبریتی ها و قواعد تبلیغاتی دانست! نه اینکه 
امروزه س��لبریتی دینی نداشته باشیم، بلکه 
خوب هم داریم! ولی جنس جاذبه این دست از 
بزرگان دینی، جنس رسانه، تبلیغات، سلبریتی 
بازی و... نیست. بزرگان می گویند، این بی نیازی 
از تأیید مردم و رس��انه و آن نیازمندی که در 
مناجات های عالمه نوش��ته  شده، تضادهای 
ظاهری است که جاذبه های باطنی در قلوب 

مذهبی جامعه درست می کند.
ضمن اینکه از این دست علما در هر دوره ای 
از تاریخ آمده ان��د و برای همیش��ه به عنوان 
ستارگانی نادر باقی می مانند و همچنان که 
امثال شیخ مفیدها و عالمه مجلسی  ها با وجود 
گذش��ت قرن  ها همواره برای طالب اسطوره 
باید باقی بمانند. این یک واقعیت تاریخی است 
که برخی بزرگان دینی سالیان طوالنی برای 
نسل های جوان منبع تولید جاذبه های دینی، 

اخالقی، عرفانی و علمی باقی می مانند.
به ای��ن جذبه های مقدس بای��د احترام ویژه 
گذاشت و نیاز هست تا به چگونگی شکل گیری 
این جذبه  ها در جامعه فکر کرد. خوب است ما 
مدعیان فعالیت رسانه ای، سیاسی و فرهنگی 
جبهه انقالب درباره عالمه حسن زاده این گونه 
نیز بیندیشیم چه ویژگی هایی باید یک فرد 
داشته باشد تا برخی جمالتش تا سال  ها تبدیل 
به فرقانی برای جبهه حق و انقالب اس��المی 
شود؟! چگونه یک فرد به ظاهر دورتر از مواضع 
سیاس��ی و محافل روزم��ره انقالبی می تواند 
بزرگ ترین پشتوانه  ها برای والیت فقیه باشد؟! 
چگونه کمیت پرتکرار مواضع انقالبی و سیاسی 
ما به ان��دازه مواضع کم تک��رار مواضع عالمه 
حس��ن زاده اثر ندارد؟ ساده  ترین پاسخ شاید 
این باش��د که برای مؤثر بودن ب��رای انقالب 
عالوه ب��ر مهارت های خاص علم��ی، زبانی و 
سیاست ورزی، باید قلوبی عارفانه و باطنی پاك 

و راست شبیه عالمه حسن زاده  ها داشت.

فواد شمس در توئیتی نوش��ت: رضاخان س��نگی در چاه انداخت که بعد از سال  ها هنوز 
باید هزینه ژئوپلیتیک��ی آن را داد. واگذاری این باریکه توس��ط رضاخان به ترکیه فاجعه 
ژئوپلیتیکی برای ایران است. فرق یک چکمه پوش بی سواد و الت با یک فرد سیاسی جدی 

مثل آتاتورك اینجاست. مدرنیزاسیون روسری از سر زنا برداشتن نیست که.

سیدعلی موسوی در توئیتی نوشت: نیکوال 
سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه 
به دلیل تأمی��ن مالی غیرقانون��ی کارزار 
انتخاباتی )حدود 22/5 میلیون یورو یعنی 

حدود دو برابر بیش��ترین مق��دار قانونی 
برای رقابت های انتخاباتی س��ال 20۱2 
هزینه کرده( مجرم شناخته شد. شفافیت 

انتخاباتی و اجرای قانون یعنی این.

راز جذبه عالمه حسن زاده چیست؟! سنگی که رضاخان در چاه انداخت

شفافیت انتخاباتی را یاد بگیریم

مهدی فضائلی در توئیتی با اشاره به نظرسنجی »ایسپا« نوشت:  احیای امید از مهم  ترین 
دستاوردهای دولت جناب رئیسی است؛ چیزی که دشمن را سخت نگران می کند. امید 

که این روند افزایشی باشد.

مهم  ترین دستاورد دولت رئیسی

 ملتی برای سرپا شدن 
دست به زانوی این زنان گذاشته

ر ها عبداللهی در کانال شخصی خود 
در پیام رس��ان »ایت��ا« نوش��ت: 
دیدگاهی زن را »فقط« معشوقه ای 
می بین��د ک��ه در انتظ��ار مردی 
قدرتمند است تا بیاید و او را سوار 
اسب سفیدش کند. دختران زیادی 
با این ن��گاه ب��زرگ می ش��وند و 
مس��ابقات نفس��گیر زیبای��ی که 
بسیاری زنان جامعه امروز را به خود درگیر کرده ذیل همین نگاه محدود به زن شکل می گیرد؛ 
اینکه زنان تالش کنند هر روز زیباتر از روز قبل و زیباتر از دیگ��ر زنان به نظر بیایند و توجه 
مردان بیشتری را به خود جلب کنند. هرچه هم رنگ و لعاب آزادی و ژست روشنفکری بخواهد 
به آن آبرو دهد، ماجرا همان ماجرای عوامانه س��یندرالی منتظر شاهزاده است که بی هیچ 

کنشگری در سرنوشت خود و جامعه، »فردگرایانه« خوشبختی هرچه بیشتر را می خواهد.
اما در نگاهی دیگر، زنی ا ست که هم جانش به عشقش بسته، هم تکیه گاه سرپا ایستادن یک 
ملت می شود. زنی که یک تماشاچی منفعل نیست؛ بلکه فعاالنه در میدان عمل ظاهر می شود. 
از که حرف می زنم؟ از مادری که پس از ش��هادت فرزندش نه تنه��ا اعتراض نمی کند، بلکه 
روبه روی پیکر پاره پاره او می ایستد و مانند قهرمانان رجز می خواند که تمام فرزندانم فدای 
امام و انقالب! و این گونه روحیه جهاد و فداکاری برای پاسداری از دین و وطن را تکثیر می کند. 
همین مادری که تا چندی پیش راضی نبود خاری به پای میوه دلش برود... برخی از این زنان 
حتی سواد آنچنانی و اطالع دقیق از سیاست هم نداشتند اما عمق مفهوم جنگ حق و باطل را 
حتی بیش از خیلی سیاسیون درك کرده و با تکثیر خود جنگ را پیش بردند تا قطار انقالب 
متوقف نشود. نشکستند تا دیگران نشکنند. چگونه نگویم که ملتی دست به زانوی اقتدار و 

جذبه این مادران گذاشته و سرپا شده؟ #چهره_زنانه_جنگ

 تجربه ای که احمد مسعود 
از آن برخوردار نیست

حمی��د خوش آین��د ط��ی 
یادداشتی به مسئله افغانستان 
و کنش گری ه��ای احم��د 
مسعود، پرداخت؛ او در بخشی 
از یادداشت خود نوشته است: 
در این شکی نیست که احمد 
مسعود یک جوان اگر نگوییم 
بی تجربه، بلکه حتماً کم تجربه 
است که مبنای محاسباتی واقع بینانه ای از داخل افغانستان و معادله قدرت در این کشور ندارد 
و بعضاً هم متوجه ابعاد و تبعات رفتار  ها و اقداماتی که می کند نیس��ت؛ مشاورانی هم که در 

پیرامون خود دارد از او بی تجربه ترند. 
احمد مسعود با »اسطوره « پدر خود زندگی می کند و احساس می کند که دارنده یک میراث 
بزرگ است و پیش خودش می گوید اگر کسی قرار است مقاومت کند، این من هستم. احمد 
مسعود که هم اکنون در تاجیکستان به سر می برد، در حالی مدعی مقاومت ملی در مقابل طالبان 
است که عبداهلل عبداهلل و ژنرال دوستم دو همراه همیشگی و رفیق و همسنگر های شهید بزرگوار 

احمد شاه مسعود، منافع افغانستان را تعامل با طالبان دیده اند نه اقدام مسلحانه!

به انسان  ها و انسانیت ها
محمد اسفندیاری نوشت: همه فریاد 
و فغ��ان اس��تاد حکیم��ی درباره 
عدالت، در واقع، فریاد و فغان درباره 
انسان و انسانیت اس��ت. عدالت با 
همه اهمیت آن در نزد استاد، فرعی 
از اصل دیگری به نام کرامت انسان 
است. وی به پاس انسان و انسانیت 
اس��ت که عدالت را این همه عزیز 
می دارد و بزرگ می شمارد. عدالت 
برای او نه یک شعار میان تهی است و نه سوژه ای برای قلم گردانی و نه از سر سهم خواهی و نه 
تقلیدی از جنبش چپ در جهان. وی انس��ان را گرامی می دارد و، بالطبع و بالتبع، عدالت را. 
یعنی چون عدالت الزمه رشد و بالندگی انسان است، آن را می جوید و می طلبد. نخستین کتاب 
حکیمی س��رود جهش  ها نام دارد و در نخس��تین صفحه آن صفحه اهدا ، آمده است: »...به 

انسان  ها و انسانیت ها«. 
روشن تر بگویم نخس��تین کلمه ای که بر قلم حکیمی آمد و چاپ شد، کلمه انسان بود. البد 
خواننده عنایت می کند که نویسنده آن کتاب نه درس آموخته دانشگاه های غرب بود و نه در 
آن روزگار )40 سال پیش(، احتماالً واژه اومانیسم را شنیده بود. طلبه جوانی بود در مدرسه 
نواب مشهد، و در محیطی که سخن از فقه و اصول بود و این واژه  ها خریدار نداشت. پس آن 
طلبه جوان به چیز هایی دیگر می اندیشید که نخستین کلمه اش، انسان بود و نخستین کتابش 
را به انسان  ها هدیه کرده بود. می دانم که خواننده تعجب می کند اما این را هم بگویم که آخرین 
کلمه همین کتاب، »عدالت اجتماعی« است. به  هر حال این تصادفی نیست که کتابی با کلمه 
انسان آغاز می شود و با کلمه عدالت پایان می یابد. این، حکایت از اندیشه و آرمان و رسالتی 
دارد که استاد حکیمی سال  ها با آن زیسته است. در همان کتاب سرود جهش ها، که حکیمی 
40سال پیش آن را نوشت، آمده است: خواستن خدا، خواستن بندگان خداست و کمال دوستی 
همین است که انسان آثار کسی را که دوست می دارد نیز دوس��ت بدارد. انسانی که شیفته 
نقاشی باشد، تابلوهای او را نیز دوست می دارد و از آسیب رسیدن به آنها سخت رنج می برد. 

خدا را دوست داشتن و از حال بندگان خدا غافل بودن به مذهب ما درست نیست.

 کتابخانه های حوزه علمیه قم 
در اواخر دهه 30

کانال تلگرامی »دفتر تاریخ شفاهی حوزه 
علمیه « در خاطره ای به نقل از کتاب »از 
فیضی��ه ت��ا پی��کار: خاط��رات تراب 
حق ش��ناس « مطلبی را به اش��تراك 
گذاشت که نشانگر اهمیت کتابخانه  ها و 
تأثیر آنها بر جریان فکری معاصر ایران 
است. در این مطلب از خاطرات جناب 

تراب حق شناس می خوانیم: 
در آن س��ال  ها رفتن از محیط بس��ته 
جهرم به محیط قم که یکی از پرتحرك  ترین شهرهای ایران از نظر درس و مطالعه و بحث بود 
برایم اهمیت داشت. در حکم چشم گشودن به کتابخانه بود. در جهرم کتابخانه عمومی وجود 
نداشت حال آن که در مدارس فیضیه، حجتیه و جاهای دیگر کتابخانه های کاماًل غنی و مجهز 
وجود داشت که مراجعه کننده به راحتی می توانست در آنها به انواع روزنامه ها، نشریات و کتب 
دسترسی داشته باشد. تنوع مطالب و مراعات سکوت در این کتابخانه  ها شاهدی بر جدیت امر 
مطالعه عمومی بود. تا پیش از رفتن به قم کتابخانه بزرگ ندیده بودم. اکنون کتابخانه  هایی 
می دیدم که در آنها حتی کتاب های الئیک، ادبیات مدرن و غیرمذهبی را هم می توانستم در 

اختیار داشته باشم. خاطرات زیادی از آن دوره دارم. ك
تابخانه مدرسه فیضیه و حجتیه از صبح زود تا ساعت ۱0 شب باز بود. نظم و سکوت، خدمات 
کتابداران و تعدد کتاب های درسی و فرهنگ  ها جای گله باقی نمی گذاشت. به یاد دارم که بر 
بام مسجد آیینه که در گوشه ای از صحن حضرت معصومه)س( قرار داشت، کتابخانه ای بود با 

میز و نیمکت در دو طرفش و کتاب  ها در قفسه  ها تا سقف.
وقتی وارد  می شدی، رئیس کتابخانه که سیدی بود با عمامه کوچک به تو خوش آمد می گفت 
و می توانستی از کارمند جوانی که بالفاصله برایت چای می آورد، کتابی را که می خواستی یا 
اطالعی را که در جست وجویش بودی بخواهی. در این کتابخانه بود که برخی نشریات قدیمی 
ادبی مانند مجله های یغما، ارمغان و آینده را می دیدم و برخی از قصه های هدایت را )که با نام 
آقامیرزا صادق خان هدایت امضا شده بود( می خواندم؛ همچنین نوشته  هایی از علی دشتی، 
محمد حجازی، محمدعلی جمال زاده و مقاالت صادق رضازاده شفق و دیگران را که در نشریات 
انجمن مبارزه با خرافات )در دوره رضاش��اه( چاپ  می ش��د، البته این طور مقاالت جزو درس 

طلبگی ما نبود ولی خودت اگر کنجکاو بودی و می خواستی، می توانستی بیابی و بخوانی...
*پی نوشت: در تصویر تراب حق شناس )نفر اول ایستاده سمت چپ( در کنار اقوام طلبه.

فوت همسری که ۴3 سال چشم انتظار بود
مهدی چمران توئیت کرد: امام موسی صدر رهبر مفقود شیعیان لبنان 
و پایه گذار مجلس اعالی ش��یعی لبنان و جنبش امل لبنان و ریش��ه 
حزب اهلل که توانس��ت هویت ش��یعیان لبنان را قدرت بخش��د و خود 
به دست استکبار جهانی در سال ۱۳57 ربوده شد و هنوز هم از او اثری 

نیست، همسر چشم انتظار خود را از دست داد، رحمت حق بر او باد.

سیاستی که آفت است
محمد کش��اورز توئیت کرد: سیاس��ت اگر از اخالق سرچشمه بگیرد، از 
معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با آن سیاستند، وسیله      کمال 
است، راه بهشت است؛ اما اگر سیاست از اخالق و معنویت جدا شد، آن وقت 
سیاست     ورزی می شود وسیله     ای برای کسب قدرت، به هر قیمت؛ برای 
کسب ثروت، برای پیش بردن کار خود در دنیا. این سیاست می شود آفت.

 ۱0 مهر، سالروز نبرد کرکوک 
و درهم کوبیده شدن سپاه عثمانی

محمدصادق عابدینی توئیت کرد: ۱0 مهر، سالروز آغاز حرکت ارتش 
ایران به فرماندهی نادرشاه برای بازپس گیری مناطق اشغالی از سوی 
عثمانی اس��ت. در نبردی که چند هفته در کرک��وك رخ داد و به نبرد 
آق دربند یا نبرد کرکوك مشهور است، ارتش ایران سپاه عثمانی را درهم 

کوبید و سردار آنها معروف به توپال عثمان را به هالکت رساند.
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