
    محسن سخنران:
آقای ظریف ح��اال که خودت��ان معترفید 
چهار بار کلمه تعلیق در برجام آمده و به من 
نگفتند باید بگوییم چه خوانده و دانس��ته 
امضا کرده باشید، چه نخوانده و ندانسته در 

هر صورت به مردم و کشور ظلم کردید. 
   محمد میرزایی:

ظری��ف ساعت  ه��ا وقت گذاش��ت ت��ا در 
مصاحب��ه ای تئوری��زه کن��د ک��ه چطور 
دیپلماس��ی فدای می��دان ش��ده و برجام 
آسیب دیده است. امروز اما خودش اعتراف 
کرده چطور مذاکره کننده کشورمان درج 
واژه »تعلیق« در برج��ام را به وی نگفته و 
وزیرخارجه وقت یعنی ظریف اصاًل متوجه 
نش��ده! حال پی��دا کنید عامل شکس��ت 

دیپلماسی را!

   اکبر نبوی:
اعتراف آقای ظریف درباره بی اطالعی اش از 
مفاد راهبردی برجام به جز آشکار ساختن 
دروغ های پ��ی  در پی او به ملت ، کش��ور و 
تاری��خ، می تواند برجام گی��ت را به عنوان 
مهم  تری��ن و سرنوش��ت ساز ترین پرونده   

سیاسی-اقتصادی کشور، رقم بزند. 
   حسن عابدینی:

دکتر ظریف:»چه��ار بار کلم��ه تعلیق در 
برجام وجود دارد ول��ی مذاکره کننده ما به 
من اطالع نداده بود.« وندی شرمن:»هیئت 
ایران��ی فکر می ک��رد LIFT )برداش��تن 
موقتی( هم��ان END به معن��ای پایان 
تحریم هاست. « ک��دام مذاکره کننده مورد 
اعتماد، ترک فعل کرده است؟ سهوی بوده 

یا عمدی؟ قصور است یا تقصیر؟

   ابوعلی کارآمد:
تا وقتی من به عنوان شهروند معمولی بابت 
کوچک ترین اشتباهات رانندگی ایم ظرف 
کمتر از یک دقیقه جریمه می شم ولی امثال 
ظریف با اشتباهاتشون که بار ها هم بهش تذکر 
داده شد، مردم کشوری رو بدبخت می کنند 
و راحت می چرخن و از همه هم طلبکارند، 

عدالت در این کشور اجرایی نشده!
   مسعود براتی:

از کلمه ساسپند مهم تر ک��ه آقای ظریف 
ندیده یا به قول خودش بهش نگفته اند!)عذر 
بدتر از گناه( توجه نکردن به کلیت ضمیمه 
پنجم ) همانجا که این عبارت آمده است( 
یعنی نقشه اجرای برجام است. عدم توازن 
برجام از نظر اج��را در این ضمیمه به ایران 

غالب شد. #برجام #ظریف

   سید یاسر جبرائیلی:
آقای ظریف فرموده اند مذاکره کننده ایشان به 
ایشان نگفته اند که در متن برجام کلمه تعلیق 
آمده است. کلمه تعلیق دفعتاً و غفلتاً در برجام 
گنجانده نشد. کامالً مشخص بود امریکا صرفاً 
قصد تعلیق دارد. در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ 
یعنی ۹ تیر ۹۴ حقیر به مذاکره کننده شما 

پیام دادم که زیر بار تعلیق نروید. 
   فرشته صادقی:

ظریف نگفت کلمه تعلیق در »برجام « وجود 
 suspend دارد، گفت ۴-۳بار کلمه تعلیق یا
در »ضمایم برجام « آمده که در آخرین دقایق 
گفت وگو ها اضافه شده. حاال فضالی قوم باید 
به سؤالی که پیش می آید پاسخ بدهند: ضمیمه 
برجام جزو برجام محسوب می شود یا نمی شود. 

چون اختالف در همین جزئیات است.
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آیا ظریف قصور کرده است؟
 واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به تازه  ترین اظهارات ظریف 

در خصوص بی اطالعی از درج کلمه »تعلیق« در متن برجام

محمدجواد ظریف، وزیر س�ابق امورخارجه که پیش�تر در صحن مجلس گفته بود واژه 
»تعلیق« در برجام نیامده، در آخرین اظهاراتش در کالب هاوس گفته است: این واژه چهار 
بار در ضمایم برجام آمده است اما مذاکره کنندگان درباره وجود این واژه به او خبر نداده 

است. این اظهارات با واکنش های تند کاربران شبکه های اجتماعی همراه شد تا حدی که 
کاربران ظریف را متهم به عدم مطالعه دقیق متن توافق شده دانستند و خواستار محاکمه او 
به اتهام قصور شدند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص 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.

اگرلطیفنباشیدچیزیگیرتاننمیآید
آیت اهلل فاطمی نیا:

من اهل قس��م نیس��تم ولی مجبورم، دلم می س��وزد، یک کلمه 
می گویم خانم ها، آقایان بشنوید، به حضرت زهرا)س( قسم؛ اگر 
لطیف نباشید چیزی گیرتان نمی آید، خود را معطل نکنید، هی 
روزی چند تا اوقات تلخی در خانه راه می اندازد، عصبانی می شود، 
از این طرف هم می خواهد بشود ُزبده العارفین، ُعمده المکاشفین، 
یک بار این قسم را با تمام وجودم خوردم، تا لطیف نشوید چیزی 
گیرتان نمی آید.  آقای عالمه طباطبایی سرتاسر لطافت بود، لطافت 
این مرد به جایی رسیده بود که به عمرش با کسی دعوا نکرده بود. 
زمانی که ما در قم بودیم این بچه های قم از هشت سالگی دوچرخه 
۲8سوار  می شدند،از بغل رکاب می زدند، یک بچه ای آمد زد عالمه 
طباطبایی را لت وپار ک��رد، افتاد روی زمین . حاال ما باش��یم چه 
می گوییم، خیلی دیگر آدم خوبی باش��یم یک چیزی می گوییم 
دیگر. این آقا بلند ش��د، خیلی راحت، اول رفت سراغ بچه، گفت: 

طوریت نشد؟! گفت: نه. گفت: الحمدهلل، خداحافظ. 
لطافت الزم است، تا لطافت حاصل نشده منتظر چیزی نباش ها! 
ببینم توانستی در خانه معرکه نگیری، اگر توانستی آن موقع با 

هم صحبت می کنیم. 
منبع: صفحه اینستاگرامی »عالمه طباطبایی)ره(«

   آیينه نفس

چهمیشداگراینستاگرامدیگرهیچوقتدرستنمیشد؟

قیس قریشی توئیت کرد: بلینکن میگه کاری که ایرانی ها میکنن مغایر است با تعهداتشان 
در برجام! بی حیاتر و بی شرف تر از سیاسیون امریکایی ها آفریده نشده. دولت تروریستی که 
از برجام خارج شده و زده زیر قطعنامه شورای امنیت و دولت های ملتزم را هم تهدید کرده 

که شما هم بی قانونی کنید، درباره ایران چنین سخن میگه!

باران وکیلی در توئیتی با اش��اره به خبری از »دیلی میل « نوش��ت: بعد از پایین کشیدن 
لباس مادران، این بار سیلی زدن به معلم  ها ترند این روزهای کاربران ]غربی[ شده! این 
نقطه  اوج فرهنگ و اخالق کشورهای غربیه که قرار بود با سند ۲۰۳۰ این بی احترامی  ها 

در ایران عادی سازی بشه. 

صفحه اینس��تاگرامی »ترجم��ان « در پی 
قطعی شش ساعته ش��بکه های اجتماعی 
مربوط به شرکت فیس بوک با استناد به چند 
مطلب که در انتها بدان  ها اشاره شده است، 
نوشت: دو روز پیش فیس بوک، اینستاگرام 
و واتس اپ که هر سه متعلق به ابرش��رکت 
فیس بوک هس��تند، یک��ی از بزرگ ترین 
قطعی های تاریخش��ان را تجرب��ه کردند. 
میلیون  ها کاربر حدود ش��ش ساعت توان 
دسترسی به صفحه هایش��ان را نداش��تند 
و طی ای��ن مدت ش��وخی  ها و نگرانی های 
بسیاری شکل گرفت. آدام موسری، رئیس 
اینستاگرام در توئیتر نوشت: »مثل یک روز 

برفی« است. 
این اختالل اگرچه بعد از چند ساعت رفع 
شد،6میلیارد دالر از ثروت مارک زاکربرگ 
کاست و تردید هایی حتی درباره آینده این 
شرکت به وجود آورد. اما اگر دیگر هیچ وقت 
نمی توانستیم به اینستاگرام سر بزنیم چه  
می ش��د؟ از این اتفاق خوشحال  می شدید 

یا ناراحت؟
منسوخ شدن پلتفرم های شبکه اجتماعی 
اتفاق نادری نیس��ت. برخی می گویند عمر 
مفید بهترین شبکه های اجتماعی هم بیش 
از ۱۰سال نیس��ت و بع��د از آن باید منتظر 
رقبای جدیدی بود که عرصه را از قدیمی  ها 

بربایند. این فرایند از سال ۲۰۱۹ عماًل برای 
اینستاگرام آغاز ش��ده است. طبق پژوهش 
گسترده تانکوکس��کا، نرخ رشد این پلتفرم 
در این سال  ها بس��یار جزئی ب��وده است و 
بیش��تر نوجوانان ترجیح می دهند به جای 
اینس��تاگرام در تیک تاک فعالی��ت کنند. 
پژوهش دیگ��ری درب��اره نفرت انگیز ترین 
شبکه اجتماعی نشان داد کاربرانی که دلشان 
می خواهد اینستاگرام را پاک کنند، بیشتر از 

هر پلتفرم دیگری است. 
البته این به معنی زوال قدرت ابرسرمایه دارانی 
مثل زاکربرگ نیست؛چراکه احتماالً خیلی زود 
خودشان آن برنامه  ها را در دست می گیرند. از 
طرف دیگر، بعید است با خاموشی اینستاگرام، 
فرهنگ »به اش��تراک گذاری« در اینترنت از 
میان برود. به تعبیر تیلور لورنز، روزنامه نگار 
آتالنتیک، ممکن است آنچه در اینستاگرام 
می بینیم دیگر زیبا به نظر نرس��د، اما مردم 

هنوز به دنبال زیبایی اند. 
با این حال، اگر اینس��تاگرام خاموش شود، 
احتماالً بخشی از »خرده فرهنگ « آن برای 
همیشه به فراموشی سپرده خواهد شد. شاید 
در پلتفرم بعدی دیگر گذاشتن موسیقی روی 
فیلمی از رانندگی شبانه تان منسوخ شود یا 
عکس گرفتن از کفش هایمان دیگر بامزه به 
نظر نرسد. با این حال، مدهای تازه ای برای به 

اشتراک گذاشتن آفریده خواهد شد. 
بنابرای��ن ابرسرمایه داران��ی ک��ه مال��ک 
پلتفرم های بزرگ ش��بکه اجتماعی مانند 
اینس��تاگرام هس��تند و کاربران معمولی، 
در مجم��وع آسی��ب مهلکی از خاموش��ی 
اینس��تاگرام نخواهند دید ]پدر و مادر ها را 
هم اضافه کنید که احتماالً از چنین اتفاقی 

خوشحال خواهند شد.[
در مقابل، به نظر می رسد دو گروه بیشترین 
ضرر ها را خواهند کرد: »کسب وکارهایی« که 
از طریق این شبکه به مشتریانشان دسترسی 

دارند و »اینفلوئنسرها.« 
طبق تخمین استاتیستا حدود 7۰درصد کل 
کسب وکارهای جهان در اینستاگرام صفحه 
دارند. بسیاری از آنها بیرون از این پلتفرم نه 
فروشگاهی دارند، نه شبکه ای برای دسترسی 
به مشتریانشان. می توان پیش بینی کرد که 
خیلی از آنه��ا چند هفته بعد از خاموش��ی 
اینستاگرام ورشکس��ت خواهند شد. با این 
حال، شبکه های تازه ای از راه خواهند رسید 

و می توان دوباره شروع کرد. 
ماجرای اینفلوئنسر ها پیچیده تر است. خیلی 
از اینفلوئنسر ها فقط در یک شبکه اجتماعی 
پرطرفدار می شوند چون در همراهی با فرهنگ 
خاص آن تبحر دارند. بنابراین بسیار محتمل 
اس��ت که در پلتفرم های جدید برای همیشه 

از میدان رقاب��ت کنار زده ش��وند. یک بار در 
تحقیقی از جمعی از اینفلوئنسر ها اینستاگرامی 
پرس��یدند اگر اینس��تاگرام بس��ته شود، چه 
می کنند؟ شوخی یا جدی، »خودکشی « هم 

در میان جواب  ها دیده  می شد. 
در ساعت  هایی که اینس��تاگرام از دسترس 
خارج شده بود چه احساسی داشتید؟ به نظر 
شما روزی می رسد که اینستاگرام نیز مثل 
فیس بوک محبوبیتش را بین کاربران ایرانی 

از دست بدهد؟
پی نوشت: آنچه خواندید خالصه و گزیده ای 
از چند گ��زارش اس��ت که مهم  تری��ن آنها 
عبارتند از: »زیبایی  اینستاگرام رو به پایان 
 The Instagram Aesthetic( »است
 Taylor( نوش��ته تیلور لورن��ز )Is Over
Lorenz( در آتالنتیک. گزارش وب سایت 
سان )www. the-sun. com( از اختالل 
در فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ، نوشته 
ژورف گمپ )Joseph Gamp(. گزارش 
وب سایت استاتیستا درباره نرخ رشد کاربران 
اینستاگرام در امریکا بین سال های ۲۰۱7 تا 
۲۰۲۳ و مطلب »آیا اینستاگرام در حال مردن 
است؟ « )Is Instagram Dying( نوشته 
 Noelle( نوئل نلسون و جیمز زبیزینسکی
Nelson and James Zbyszinski( در 

وب سایت اسپات الیت. 

چراسیاسیونامریکابیحیاترینند؟! نموداوجفرهنگغربدرترندهایتوئیتر!

زنشیعهدرکناربقیعآرامنمیگیرد
مهدی هادی در صفحه اینس��تاگرامی خود نوشت: 
صدای عرِب شال قرمز در گوش زن پیچید: »حاَجْه 

ممنوع...  خانم ممنوع...«
زن به ناگاه از خیاالتش بیرون آمد و خود را پشت دیوار 
بقیع که حاال اینقدر بلند ش��ده که حتی دیدن قبور 
مخروبه امامانش را از او دریغ می کند؛ پیدا کرد...  بغض 
گلوگیر داشت خفه اش می کرد... راهی نمانده.. . باید 
همین جا زیارتنامه بخواند و راه��ش را بگیرد و برود... 
چرا؟ خوب معلوم است! روزی که محمد بن عبدالوهاب 
مکتب سلفی گری را پایه گذاری کرد، چنین تصمیمی 
برای میلیون  ها زن مس��لمان گرفت که آنها نباید به 
قبرستان وارد شوند... نمی دانم چه کینه ای نسبت به زنان داشت... شاید مشکل او هم مثل جدش، با 
سرور زنان بهشت و دخت پیامبر بود که کینه امانش نداد و خواست این گونه جبران کند...  چه خیال 
خامی...  نمی دانست که زن شیعه با این ترفند ها از میدان به در نمی شود.  زن پشت دیوار ایستاد و 
کفش هایش را درآورد و کتاب زیارتنامه را باز کرد... به رسم ادب از اولین امام مدفون در بقیع شروع 
ٍد الَْحَسَن بَْن َعلِی َو َرْحَمه اهللِهّ َو بََرکاتُُه؛ سالم بر تو  ای سبط اکبر نبی  الُم َعلَیَک یا اَبا ُمَحمَّ کرد: »اَلسَّ

مکرم اسالم...  سالم بر تو ای ابامحمد حسن بن علی...  رحمت خدا و برکات او بر تو باد... «

اندیشهموالنادردایرهالمعارفاندیشهبشریمیدرخشد
صفحه اینستاگرامی استاد »محمدرضا 
شفیعی کدکنی « بخشی از گفته های 
ایشان در کتاب غزلیات شمس تبریزی 
را به اشتراک گذاش��ت. استاد شفیعی 
کدکنی می گویند: آنچه یک »فکر« را در 
تاریخ اندیشه بش��ری اعتبار می دهد، 
موضوع فکر نیس��ت بلکه قاب و قالبی 
است که اندیش��ه در ذهن م��ا به خود 
می گیرد و نوعی روشنایی و افقی از دید در برابر چشم ما و دیگران می گشاید. اندیشه راستین 
اندیشه ای است که وقتی عرضه شود، بخشی از مخاطبان خود را دگرگون کند و در برابر چشم 
ایشان دریچه ای تازه بگشاید.  از این چش��م انداز، قرن هاست که مسلمانان اندیشه ای ندارند. 
»استعاره«  ها و »ش��عر«  هایی آفریده اند و در هجوم استعاره های تجریدی، خودشان را فریب 
داده اند که »ما می اندیشیم« که اندیشه تازه داریم. ولی وقتی بخواهیم فرهنگ یا دایره المعارفی 
از اندیشه بشری فراهم آوریم، سهم متأخرین جهان اسالم تقریباً صفر است. تمام مسلمانان در 
قرون اخیر به اندازه یک سال از عمر فلسفی ویتگناشتاین »اندیشه « عرضه نکرده اند. تعاُرف با 
هیچ کسی نداریم.  موالنا اما صاحب اندیشه است. در آن سوی شعرهای درخشانی که در دیوان 
شمس سروده است، هم در مثنوی و هم در دیوان، نمونه  هایی از اندیشه عرضه می کند که وقتی 
خواننده با آن اندیشه  ها روبه رو می شود، نگاهش به جهان و قلمرو هستی دگرگون می گردد. 
درباره ازل، ابد، جهان، انسان، مرگ، زندگی، زیبایی، عشق و خدا موالنا صاحب  اندیشه است؛ 
اندیش��ه  هایی که بش��ریّت در همه احوال به آنها نیاز دارد، همان گونه که بشریّت هیچ گاه از 
دیالوگ های افالطون بی نیاز نخواهد بود. همچنان که جرقه های فکری فالسفه ماقبل سقراِط 

یونان، امثال هراکلیت، هنوز طراوت خویش را داراست و مایه حیرت انسان معاصر است.

روایتحماسییکیازدردناکترین
عکسهایدفاعمقدس

رضا یوسفی طی رش��ته توئیتی با انتشار تصویر 
فوق نوشت: این عکس یکی از دردناک ترین و در 
عین حال حماسی  تری��ن لحظات فکه، ماجرای 
گردان حنظله است ک��ه ۳۰۰ نفر از نیروهایش 
درون یک کانال به محاصره عراقی ها درمی آیند. 
آنها چند روز با تکیه بر ایم��ان خود به مقاومت 
ادامه می دهن��د و به مرور همگ��ی توسط آتش 

دشمن یا عطش مفرط به شهادت می رسند. 
ساعات آخر بیسیم چی گردان همت را خواست، حاجی پای بی سیم آمد صدای ضعیفی را از آن 
سوی خط شنید که می گوید: احمد رفت، حسین هم رفت، باتری بی سیم دارد تمام می شود 
بعثی  ها عن قریب می آیند تا ما را خالص کنند. من هم خداحافظی می کنم. از قول ما به امام 

بگویید همانطور که فرمودید حسین وار مقاومت کردیم، ماندیم و تا آخر ایستادیم... 
این وعده خداست که حق الناس را نمی بخشد! خون شهدا حق الناس است؛ نمی دانم با این 

حق الناس بزرگی که بر گردن ماس�ت چه خواهیم کرد؟!

۲نمرهبرایحضوردرامتحان
رضا محمدی در رشته توئیتی نوشت: دکتر 
محسن حاجی زین العابدینی )متخصص علم 
اطالعات و دانش شناسی/دوست و همکار 
دانشگاهی من( اخیراً سفری به روسیه داشت 
و گزارشی از نحوه ارزشیابی و نمره دهی به 
دانشجویان در دانشگاه مسکو نوشته است که 
خواندنی و آموزنده بود. گزارش او را با اندکی 

دخل و تصرف در این رشته آورده ام: 
او از یک دانش��جوی روسی نقل می کند که باال ترین امتیاز برای اکثر امتحانات در روسیه ۵ 
است. اگر دانشجویی به هیچ سؤالی پاسخ ندهد و برگه امتحان خود را خالی برگرداند، بدون 
اینکه پاسخی به آنها داده باشد، از ۵ نمره ۲ دریافت می کند.  سپس ادامه می دهد: در روزهای 
نخست حضورم در دانشگاه مسکو من از این سیستم اطالعی نداشتم و تعجب کردم و از دکتر 
تئودور مدراف پرسیدم:»آیا این منصفانه است که یک دانشجو که به هیچ سؤالی پاسخ نداده، 

شما از ۵ به او ۲ می دهید؟ چرا به او صفر نمی دهید؟ آیا این شیوه درستی است؟«
دکتر مدراف جواب داد:»چگونه می توانیم به او صفر بدهیم؟ به کسی که ساعت 7 صبح از خواب 
برخاسته تا در همه سخنرانی  ها ش��رکت کند؟ درحالی که او در این هوای سرد برخاسته و با 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی به موقع رسیده و امتحان داده و سعی کرده تا سؤاالت را حل 
کند؟ چطور می توانیم برای شب  هایی که برای تحصیل گذرانده و پول خود را صرف خرید دفتر 
و قلم و کامپیوتر کرده صفر بدهیم؟ چطور می توانیم وقتی او تمام سبک های زندگی دیگر را 
ترک کرد و سبک زندگی دانشجویی را انتخاب کرده تا تحصیالت خود را دنبال کند، به او صفر 
دهیم؟ در اینجا، ما فقط به این دلیل  که او جواب  ها را نداده به دانشجو صفر نمی دهیم. ما به این 
واقعیت احترام می گذاریم که او انسان است و مغز و شعور دارد و تالش کرده است. نمره او فقط 
برای سؤاالت موجود در امتحان نیست، بلکه نشانه قدردانی و احترام به آن انسان است.« دوستم 
می گوید:»راستش گریه کردم و نمی دانستم چگونه پاسخ دهم. من آنجا ارزش خودم را به عنوان 
یک انسان دانستم. صفر ها در واقع می توانند انگیزه را برای دانشجویان کاهش دهند و می توانند 

به سرعت آنها را نابود کرده و باعث شوند آنها به طور کلی مطالعه خود را متوقف کنند.«

پایانIGTVواضافهشدنویدئویبلند
بهفیداصلیاینستاگرام!

 »dmboard« صفحه اینستاگرامی
خبر داد: از ای��ن پس فرمت IGTV و 
ویدئوهای معمولی که در feed نمایش 
داده می ش��ود با هم ادغام می  ش��وند، 
اکنون مدت زمان تمام ویدئو هایی که 
در فید اینس��تاگرام آپل��ود می کنید 

می تواند تا 6۰ دقیقه باشد. 
مدیرعامل اینس��تاگرام ، آدام موسری 
چند هفته پیش در مورد این اتفاق جدید در اینس��تاگرام خبر داده بود اما اکنون این تغییر 
جدید به صورت رسمی معرفی شده است.  اینستاگرام با هدف یکپارچگی و تجربه ویدئویی 
 IGTV بهتر این دو را با هم ادغام می کند. در واقع دیگر ویدئوهای بیش��تر از یک دقیقه در

نرفته و ویدئوی بلند به فید اصلی اینستاگرام خواهند رفت، مانند ویدئوهای یک دقیقه ای. 
یک تب جدید در صفحه کاربران اضافه شده است که تمامی ویدئو ها در آن تب قرار خواهند 
گرفت تا محتواهای ویدئویی تجربه کاربری بهتر و جست وجوی راحت تری را به همراه داشته 

باشد. این تب با آیکون play نمایش داده می شود.

اعمالقبلازخواب
کانال تلگرامی تبیان طی مطلبی توصیه ه��ای پیامبر رحمت)ص( به 

حضرت فاطمه)س( را به اشتراک گذاشت. این توصیه  ها عبارتند از:
۱( قرآن را ختم کن: هرگاه قبل از خواب س��ه مرتبه سوره اخالص را 

بخوانی، گویا قرآن را ختم کرده ای. 
۲( پیامبران را شفیع خود گردان: هرگاه بر من و پیامبران پیشین صلوات 

بفرستی همه ما شفیعان تو خواهیم بود. 
۳( مؤمنان را از خود راضی کن: هرگاه ب��رای برادران و خواهران دینی 
خود طلب آمرزش و مغفرت نمایی، همگی آنها را از خود راضی و خشنود 

ساخته ای »اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات.«
۴( حج واجب بجا آور: هرگاه بگویی: »سبحان اهلل و الحمدهلل، وال اله اال 

اهلل و اهلل اکبر « گویا حج تمتع و حج عمره گزارده ای.  

مصداقیازشکوفاییاقتصادکشور
باحمایتازتولیدداخل

مصطفی عاشوری در توئیتی نوشت: یکی از چالش های اوایل کرونا درکشور 
تأمین پارچه مطلوب برای تولید ماسک بود، اما با اجرای یک طرح،8۰درصد 
نیاز داخلی ب��ه ماسک تأمین ش��د و ساالنه مانع خ��روج 6میلیون دالر 
ارز می ش��ود. این یکی از هزاران مصداقی است که می توان با حمایت از 

تولید،اقتصاد کشور را شکوفا کرد. #تولید_پشتیبانی_مانع_زدایی

کارشناسارشدتجزیهطلبی
کارشناسبیطرفرسانهملکه!

امیر صالحی در رشته توئیتی نوشت: بی بی سی بی شرفی را به حد اعلی 
رسانده و برندا شفر کارشناس ارش��د بنیاد جنایتکار FDD که حوزه 
فعالیتش قومیت های ایرانی و ایجاد شکاف در راستای تجزیه طلبی است 
را به عنوان کارشناس بی طرف در مناقشه ایران-آذربایجان جا می زند.  
به هر حال چه کس��ی بهتر از یک اسرائیلی مروج تجزیه طلبی در میان 
 اقوام ایرانی، از حقوق مسلمانان دفاع کند و ایران را به ضدیت با مسلمانان 
محکوم کند؛ تمام وجنات جمهوری باکو را کثافت اسرائیلی پر کرده است 

اما هنوز یک عده منکر ارتباط بین ج. باکو و اسرائیل می شوند!

    تصویر منتخب


