
    مسلم معین:
اختالل در سامانه هوشمند بنزین در ایران 
در کمتر از سه ساعت برطرف شد اما حمله 
س��ایبری و اختالل در س��امانه های عرضه 
س��وخت در اروپا و امریکا، تا هفته ها مردم 

را زمینگیر کرد.
    سیدعلیرضا عظیمی پور:

غی��ر از دالی��ل فن��ی مربوط ب��ه اختالل 
سیس��تم های دیجیتال��ی ی��ا حم��الت 
سایبری ، یکی از دالیل مهم این است که 
هنوز متوجه این واقعیت نشدیم که  آی تی 
ابزار نیست و جایگاه استراتژیک پیدا کرده. 
به همین دلیل برای هزینه کردن در  آی تی 
مدیران ناآشنا به این حوزه، این مخارج را 

غیرضرور می پندارند.
    زینب حسینی:

چ��را سیس��تم های امنیت��ی و پدافندی ما 

همیشه منفعل می مونن تا دشمن ضربه بزنه، 
بعد اینها تازه پیدا کنن کار کدام کشور و چه 
گروه و... بوده؟! دور از ذهن بود که در سالگرد 
گرانی بنزین آبان ماه، دشمن از این اتفاق تلخ 

سوءاستفاده کنه؟! #بنزین
    ابراهیم علیپور:

خدا شاهده که این حرف هام از سر دلسوزی 
اس��ت! تصور کنید بالیی که بر سر سامانه 
هوش��مند س��وخت آمد فقط ب��رای چند 
ساعت بر سر سامانه های بانکی کشور بیاید 
چه می شود؟ س��امانه هایی که پایگاه های 
داده، سرور ها و تجهیزات آن مال ما نیست، 
سیس��تم عامل خودپرداز ها ویندوز است و 

دستگاه های پوز چینی؟!
    علیرضا زادبر:

التهابی ک��ه در فض��ای مج��ازی از قطعی 
پمپ بنزین  ها جری��ان دارد از صف خودرو ها 

در خوِد مراکز بنزین بس��یار بیش��تر است. 
هک سیستم در برخی مناطق در حال رفع 
ش��دن اس��ت اما مدیریت اف��کار عمومی و 
التهاب آفرینی در مجازی ادامه خواهد داشت. 
مرحله بعدی این پروژه چیست؟ دوباره بازی 

کف خیابان؟! #پمپ_بنزین
    سیدمحمود رضوی:

اختالل در جایگاه های س��وخت با سکوت 
رسانه می توانست به بحران در کشور ختم 
شود، اما اطالع رسانی سریع، صریح و برخط 
صداوسیما، روایت غالب و اصلی را شکل داد 
و حتی برخی از نهادهای غالباً محافظه کار 
را وادار به اطالع رس��انی کرد. استمرار این 
رویکرد اعتماد مردم به رسانه  ملی را ترمیم 

خواهد کرد.
    علیرضا فقیهی:

 صهیونیس��ت  ها اس��تراتژی جدیدشان در 

مواجهه با ایران را استراتژی »مرگ با هزاران 
جراحت« می نامند. در این استراتژی به جای 
ضربه ای عمیق و سخت، هزاران زخم کوچک 
ترکیبی اعم از نظامی، س��ایبری، اطالعاتی 
وارد می کنند تا ایران را از پا درآورند. در تمامی 
موارد ایران بر اساس دکترین »چشم در برابر 
چشم « پاسخی متناسب و بعضاً در سطحی 
باالتر داده اس��ت. تفاوت صرفاً در استفاده از 

ابزار رسانه و هدایت افکار عمومی است.
    فرید مدرسی:

با همزمانی آبان ماه، حمله سایبری به سامانه 
سوخت انجام شد تا ازدحام در پمپ بنزین  ها 
رخ دهد و زمینه اغتش��اش فراهم ش��ود. از 
چند روز پیش نیز ش��ایعاتی در مورد گرانی 
قریب الوقوع بنزین در فضای مجازی منتشر 
شده است. این اقدام می تواند با پروژه »هزار 

خنجِر اسرائیل « مرتبط باشد.
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 التهاب آفرینی با بنزین 
برای بازی مجدد در کف خیابان

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت

حمله س�ایبری به س�امانه هوش�مند بنزی�ن و از دس�ترس خارج ش�دن کارت های 
سوخت موجب واکنش های بس�یاری در شبکه های اجتماعی ش�د. برخی از کاربران 
التهاب مجازی ای�ن اتف�اق را بی�ش از الته�اب در پمپ بنزین  ها دانس�تند. کاربران 
ضمن مقایس�ه اتفاق رخ داده با آنچه که در امریکا و انگلیس رخ داد، از س�رعت  عمل 

مس�ئوالن در بازگردانی پمپ های بنزی�ن تقدیر و ب�ر لزوم تقویت زیرس�اخت های 
س�ایبری تأکید کردند. همچنین اش�اره ب�ه اهداف رژیم صهیونیس�تی و تش�کر از 
صداوس�یما بابت اطالع رسانی سریع و پیش بینی اتفاقات مش�ابه در حوزه های دیگر 
از جمله محورهای توئیت های کاربران بود که بخشی از آنها در ادامه مرور شده 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.

مدارا با مردم
عالمه محمدرضا حکیمی)ره(:

تردیدی نیست که افراد در زندگی، در راه  ها و کارها، دچار لغزش 
و اشتباه می شوند و چیز هایی بر سر راه شان قرار می گیرد.

آری، انس��ان در جامعه آرمانی و با انس��ان های معصوم، زندگی 
نمی کند. هرکس نس��بت به دیگران، در هر درجه از مراقبت و 
تعهدشناسی باشد، ممکن اس��ت دچار خطا و لغزش شود و در 
دوستی  ها و ارتباط ها، دچار کوتاهی یا زیاده روی گردد؛ چنانکه 
دیگران نس��بت به او نیز چنین اند. این دس��ت مسائل، نباید در 
روابط خانوادگی و گروهی و اجتماعی تأثیری منفی داشته باشد، 
چون جریانی است همگانی و همه جایی و هر کس که از دیگران 
لغزش  هایی می بین��د خود نیز ممکن اس��ت در برابر دیگران به 
همان لغزش  ها دچار گردد. اینجاست که اصل » تحمل خطا ها و 
لغزش ها « پیش می آید و در تحکیم روابط، نقش آفرین است، پس 
این آموزش که یاد شد، در روابط اجتماعی، آموزشی حیاتی است 
و رویگردانی از آن، موجب تنهایی انسان می شود زیرا معاشرتی 
که در آن هیچ گاه لغزش روی ندهد و ناهنجاری رخ ننماید، اندک 
است. پس این گونه انسان های زودرنج و نازک بین از واقعیت ها 
و عینیت های حیات انسانی به دورند و باید از آن فاصله بگیرند، 

مگر به رعایت اصل مهم تحمل رو آورند.
منبع: به استناد کتاب »الحیات«؛ ج٩؛ ص۶۴٩

   آیينه نفس

آفتابه لگن هفت دست، استراتژی هیچی!

سیدیاسر جبرائیلی در توئیتی نوشت: معادله ساده است: غرب به امید گذار از منابع فسیلی 
به منابع تجدیدپذیر، و انتقال مزیت در حوزه انرژی از ذخایر به فناوری، س��رمایه گذاری 
در تولید نفت را محدود کرد اما نتوانست انرژی های نوین را به قدر کفاف توسعه دهد. به 

نفت ۱۰۰دالری سالم کنید!

فرهاد فالح در توئیتی نوشت: چند سال قبل به استاد محمدرضا سرشار قول دادم که کتاب 
نردبان جهان که دس��تمایه خوبی برای امریکای التین دارد را به اسپانیایی منتشر کنیم. 
بحمداهلل این کتاب آماده شده و در هفته کتاب در تهران رونمایی و در کلمبیا منتشر خواهد 

شد. خدا را بر این لطف شاکرم.

دکتر مجتبی لشکربلوکی در کانال تلگرامی 
»ش��بکه توس��عه « نوش��ت: یک واقعیت 
غم انگیز؛ ایران جزو باسابقه  ترین کشورهای 
دنیا در زمینه برنامه توسعه است. شاید هیچ 
کشوری به اندازه ایران برنامه توسعه ننوشته 
است. ما از س��ال ۱۳۲۸ تاکنون ۱۱ برنامه 
توسعه )پیش و پس از انقالب( نوشته ایم و 

داریم می رویم برای دوازدهمینش.
در ش��رکت  ها هم وضعیت همین اس��ت. 
میلیارد ه��ا تومان و هزاران س��اعت صرف 
برنامه ریزی استراتژیک می شود اما وقتی با 
خودمان خلوت می کنیم احساس می کنیم 

بی فایده بوده است. چرا؟
امروزه همه سازمان  ها بیانیه های زیبا دارند 
و اس��ناد راهبردی. فرآینده��ای عریض و 
طویل و جلسات طوالنی اما ته قضیه چیزی 
درنمی آید. میان این همه س��ند و نوشته و 

گزارش، یک چیز مفقود است: استراتژی.
مفهوم استراتژی زاییده رقابت و محدودیت 
است. ما )انسان  ها و کسب وکار ها و ملت ها( 
در جهانی پر از رقابت و مح�دودیت زن�دگی 
می کنی��م. زمان مح��دودی داری��م. توان 
محدودی داریم. پول محدودی هم داریم. 
اعتبارمان هم محدود است. نمی توانیم در 
همه حوزه  ها ورود کنیم. نمی توانیم در همه 
عرصه  ها عالی باش��یم. نمی توانیم به همه 

موضوعات توجه کنیم. صرف منابع محدود 
در انبوهی از موضوع��ات )مهم و غیرمهم( 
جریمه اش واگذاری بازی به کس��انی است 
که منابع محدود خ�ود را بر موضوعات مهم 

و درست متمرکز کرده اند.
مثالً در کسب وکار: شرکت بهار روی مشتریان 
هدف )مناطق شهری، طبقه متوسط دارای 
تحصیالت دانش��گاهی و کارمن��د( تمرکز 
می کند ولی شرکت پاییز مشتری هدف خود 
را مش��خص نمی کند و توان محدود خود را 
به صورت پراکنده و تصادفی به هر مشتری ای 
که در س��ازمان را بکوبد تخصیص می دهد. 

کدام موفق خواهند بود؟ 
یا مث��اًل احمد در ش��بانه روز زمان��ش را به 
یادگیری زبان فرانس��ه، بیگ دیتا و هوش 
مصنوعی تخصیص می دهد چون تشخیص 
داده است جهان آینده، دنیای دیتا، رباتیک، 
ماشین های هوش��مند و روابط بین الملل 
است. محمود همان زمان را دارد اما وقتش را 
به هر چه پیش آید تخصیص می دهد. چون 

نقطه تمرکزی ندارد. چون مصالحی ندارد!
ماهیت اس��تراتژی، تش��خیص مس��ائل و 
موضوع��ات اصلی و تمرکز مناب��ع )زمان و 
توان و سرمایه و ارتباطات( در جهت تحق�ق 
من�افع نهفت�ه در آنهاست. فلس�فه استراتژی 
ساده اس��ت: مهم  ترین مسائلت را بشناس، 

روی آنها تمرکز کن. ب��رای آنها جواب پیدا 
کن و دو دستی بچسب به عملی کردن آن 
پاسخ  ها و منابع  محدودت را به آنها تخصیص 
بده و تا دستیابی به موفقیت تمرکزت را از 
دست نده. ب�دون شناخت و شکار سؤاالت 
استراتژیک و تمرکز توان و زمان و تخصیص 
منابع به آن سؤاالت، به موفقیت استراتژیک 
نمی رس��یم. فرم��ول خالصه اس��تراتژی: 

تشخیص + تدبیر + تخصیص.
افراد و کس��ب وکار ها و ملت  ها نه تنها باید 
هوشمندانه برای مسائل چاره جویی کنند 
بلکه مهم تر از آن، باید هوشمندانه مسائل 
را انتخاب کنند. یکی از عوامل مهم موفقیت 
کشور ها و سازمان های موفق، دقت فراوان 
آنه��ا در انتخاب صورت مس��ئله ای اس��ت 
که باید ب��رای آن  وقت بگذارند. بس��یارند 
سازمان هایی که وقت و توان زیادی را صرف 
موضوعات و مسائلی می کنند که به فرض 
حل ش��دن، کمک چندانی به تحقق هدف 
نهایی آنها نمی کند. حکمرانانی که نتوانند 
مسائل اصلی عصر و زمان خود را بشناسند و 
جواب های درست برای آن مسائل طراحی و 
اجرا کنند. زندگی شهروندان هم نسل خود و 

احتماالً نسل بعدی را تباه می کنند.
   تجویز راهبردی:

بگذارید با سه سؤال این مطلب را به پایان ببریم:

۱- مهم  ترین مس��ئله ای که من در زندگی 
ش��خصی ام یا در کس��ب وکارم یا در کشور 
در سه س��ال آینده )یا تا ۱۰ س��ال آینده( 
باید به آن توجه کنم چیست؟ )تشخیص یا 

مسئله یابی استراتژیک(
۲- پاس��خ م��ن، انتخاب من، ج��واب من، 
اقدامات من، طراحی من در قبال سؤاالت 
استراتژیکی که تشخیص داده ام چیست؟ آیا 
جواب من یک پاسخ و انتخاب مشخص است 
یا کلی گویی؟ از کجا می توانم از درس��تی 
پاسخ خودم اطمینان حاصل کنم؟ )تدبیر 

یا پاسخ یابی استراتژیک(
۳- آی��ا زم��ان و توانی ک��ه روی مس��ائل و 
پاسخ های استراتژیک می گذارم با بقیه مسائل 
و موضوعات زندگی یا کسب کارم یا کشورم 
یکی اس��ت؟ آیا به عوامل و منابع الزم برای 
پاسخ دهی به سؤاالت استراتژیک دستیابی 

دارم؟ )تخصیص و/یا دستیابی استراتژیک(
ای��ن س��ؤاالت ارزش آن را دارند ک��ه بار ها و 
بار ها به آن فکر کنیم. اس��تراتژی انشانویسی 
نیست. مشتی جمالت زیبا و باکالس نیست. 
استراتژی آرزو نیس��ت. استراتژی یعنی چند 
انتخاب دردناک سرنوشت ساز. تفاوت آدم ها، 
کسب وکار ها و کشورهای موفق در فکر کردن به 
همین سه سؤال نهفته است. این فرمول ساده را 

به خاطر بسپارید: تشخیص، تدبیر، تخصیص!

به نفت ۱۰۰ دالری سالم کنید ترجمه اسپانیایی »نردبان جهان « منتشر شد

سهم هر ایرانی از ارزش تولید نفت
کانال تلگرامی »تدبیر منزل« نوش��ت: 
برخالف تصور رایج مردم، سهم هر ایرانی 
از استخراج و تولید نفت بسیار کمتر از 
سایر کشورهاست. علت اصلی این اتفاق 
زیاد بودن جمعیت ایران به نسبت تولید 
نفت اس��ت. ایران گرچه از نظ��ر اندازه 
ذخایر نفتی در جه��ان در رتبه چهارم 
اس��ت اما به دلیل نبود س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی مناس��ب از نظر میزان تولید نفت عملکرد مناس��بی نداش��ته است. در تمام 
کشورهای نفت خیز منطقه از جمله »قطر، عمان، بحرین، عراق و...« سهم شهروندان از درآمد 
معادل تولید نفت بیش از ماست. حتی سهم مردم در کش��ور هایی چون »لیبی، گینه و گابن « 
بیشتر از سهم یک ش��هروند ایرانی است. حتی پیش از تحریم  هم س��هم هر ایرانی تنها در حد 
میانگین اوپک بوده است نه بیشتر. هم اکنون سهم هر ایرانی از ارزش نفت تولیدی، بیش از ۶۸ 
دالر در ماه نیست. این در حالی است که سهم هر ایرانی از بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ 
برابر این عدد است. به دلیل جمعیت کمتر و تولید بیشتر عربستان سعودی نسبت به ایران، سهم 

هر شهروند عربستانی از نفت تولیدی کشورش حدود ۸ تا ٩ برابر یک شهروند ایرانی است.

عبور تسال از مرز تریلیون دالری
کانال تلگرامی »عرصه های ارتباطی« 
ب��ازار ش��رکت  ارزش  داد:  خب��ر 
خودروسازی تسال برای نخستین بار از 
مرز یک تریلیون دالر گذشت. حاال تسال 
اولین شرکت خودروس��ازی در جمع 
چند ش��رکت برتر جهان اس��ت: اپل، 

مایکروسافت، فیس بوک و گوگل.
علت رسیدن تس��ال به این ارزش بازار: 
افزایش قیمت سهام این شرکت در پی س��فارش ۱۰۰ هزار خودرو تسال توسط شرکت اجاره 
ماشین هرتز )Hertz( در یک قرارداد ۴.۲ میلیارد دالری و همچنین تبدیل شدن تسال مدل 
۳ به پروفروش  ترین ماشین اروپا در ماه سپتامبر.  در حال حاضر ثروت ایالن ماسک، مدیرعامل 

این شرکت، از مرز ۲۵۰ میلیارد دالر هم گذشته و به ۲۵۲ میلیارد دالر رسیده است.

فرزندخواندگی مردان بزرگسال در ژاپن
الهام عابدینی در رشته توئیتی نوشت: آیا 
می دانس��تید اغلب »به فرزندخواندگی 
پذیرفتن« ها در ژاپن مربوط به پذیرفتِن 
مرداِن بزرگس��ال در دهه ۲۰ سالگی به 
عنوان فرزند اس��ت؟ یعن��ی خانواده  ها 
ترجیح میدن یک مرد بزرگس��ال رو به 
فرزندی بپذیرند تا کودک؛ مثاًل در سال 
ه��زار   ۸۱ از  درص��د   ٩۰  ،۲۰۱۱
فرزندخواندگی مربوط به بزرگساالن بود. معموالً هم این فرزند، دامادشون هست؛ یا پسری که 
باهوش و مس��تعد باش��ه و والدین ثروتمند بتونند با خیال راحت تجارت و اموال شون رو به او 
بسپارند. به صورت کامالً قانونی فرد میشه فرزند خانواده. مثالً اوسامو سوزوکی، مدیرعامل کنونی 
سوزوکی، در واقع فرزندخوانده مالک اصلی کارخانه  است. خیلی از کسب و کارهای خانوادگی و 
مشهور ژاپن که ممکنه تا ۳۰۰ سال قدمت داشته باشند، همین طوری سرپا مونده. مثاًل والدین 
دیدند فرزند خودشون نمی تونه یا نمی خواهد کسب وکار رو بچرخونه یک پسر دیگه رو رسمی و 

قانونی به فرزندخواندگی می پذیرند و این طور تجارت خانوادگی پایدار و سرپا می مونه.

6 مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک
کانال تلگرامی »حامین مدیا« ش��ش 
مهارِت مدیری��ت تعارضات در زندگی 
مشترک را به اش��تراک گذاشت. این 

شش مهارت عبارتند از:
1- تمرین خودآرام بخشی: هنگامی 
که تعارض شدیدی در حال وقوع است، 
یک مهلتی بدهید. بروی��د قدم بزنید، 
دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هر کاری 
می خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، آرام شوید و با چارچوب ذهنی بهتر بازگردید.

2- شروع آرام گفت وگو: دقت کنید که مکالمات معموالً به نقطه ای منتهی می شوند که از 
آن شروع شده اند، در نتیجه با لحنی آرام بحث را آغاز کنید. انتقاد و سرزنش نکنید. از جمالت 

» من « استفاده کنید. واقعه را توصیف کنید و مؤدبانه صحبت کنید.
3- تعمیِر رابطه و تش�نج زدایی از تعارض: از عباراتی نظیر » ب��ذار دوباره تالش کنم«، 

» متأسفم « برای کمک به تشنج زدایی از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.
4- گوش دادن به احساس�ات و آرزوهای اساسِی شریک زندگی تان: شما باید از دو 
جهت روی این مقوله کار کنید. از یک طرف به گفت وگوهای تان وضوح بیش��تری بدهید و 
احساسات و خواسته های تان را شفاف و دقیق بیان کنید. از طرف دیگر، شنونده بهتری باشید 

و سعی کنید خواسته های اساسی شریک عاطفی تان را کشف کنید.
5- نسبت به شریک عاطفی تان نفوذپذیر باشید: نظرات و ایده های شریک عاطفی تان 

را مهم تلقی کنید و به آنها احترام بگذارید.
6- مذاکره و مصالحه: مصالحه یک هنر است. در مصالحه هر دو طرف باید احساِس احترام، درک و 
حمایت بکنند. هر طرف چیزی به دست می آورد و چیزی از دست می دهد، در نتیجه هر دو برنده اند.

شمس، بهانه بود
صدیق قطبی در کانال تلگرامی خود با اشاره 
به دو بیت از سروده های موالنا: »بگفتم شمس 
تبریزی که یی؟ گفت:/ ش��مایم من، شمایم 
من، شمایم« و »شمس تبریز، خود بهانه ست/ 
ماییم به حسِن لطف، ماییم « نوشت: نمی دانم 
این دو بیت که س��روده موالناس��ت، پس از 
غیبت شمس تبریز گفته شده است یا نه؟ و 

اگر آری، چند سال پس از غیبت او؟
هر چه هست، پرده از آگاهی مهم و ارجمندی برمی دارد که در جان موالنا نشسته است. شمس 
چه کس��ی بود؟ چه مدت زمان الزم بود تا موالنا دریابد که شمس، جایی نرفته، در اوست. در 
قلب اوست. برای همیشه. چه مدت زمان الزم بود تا عمیقاً درک کند که شمس تبریزی بهانه ای 
بود. نشانه ای بود تا او به وسعت نابی که در جان خود دارد آگاه شود و شمس و تمامی زیبایی  ها 
را در آن بیکرانه دریابد. و آیا ارمغان دیدار با جان های بیدار جز این است که ما به خوِد گرامی و 
اصیل مان راه یابیم؟ دریابیم که »ماییم به حسِن لطف، ماییم«؟ در یک نگاه انتقادی می توان 
گفت جا گذاشتِن خود در سودای اتحاد با خدا، خودبیگانه سازی است. طرد و انکار خویشتن 
است. اما در افق دو بیتی که در آغاز آمد، از خود گذشتن و به خدا رسیدن، در حقیقت سفری 
از خویشتن به خویشتن است. از خویشتِن فانی، محدود، رنجور، جنگ افروز و دیگری ستیز به 

خویشتِن جاوید، بیکران، خرسند، صلح آیین و در پیوند و مهر با همگان.
از خود گذشتن و به خدا یا شمس یا دیگرِی آگاه پیوستن، از سِر نفرت از خود نیست. از سِر عشقِی 
ژرف به یافتِن گنج خانه درون است. من با پیوستن به تو )خدا، شمس، یا...( به خوِد راستینم متصل 
می شوم. در تصّور موالنا عشق به خدا از این سنخ بود. آدمی را از خود بیگانه نمی کرد. اتصال می داد 
و به یکپارچگی درون و وحدت جان می انجامید: »جمع باید َکرد اجزا را به عشق / تا شوی خوش 
چون سمرقند و دمشق« و »آفرین بر عشِق کلِّ اوس��تاد صد هزاران ذره را داد اتحاد«. گویی در 
خیز برداشتن از خود به جانب خدا یا کسی که از س��رمه  او دیده بینا کرده، ما به جانِب خویشتِن 
دوست داشتنی و جاودانه مان رو می کنیم. به تعبیر موالنا در اثِر این مصاحبت و پیوند، جان آدمی 
تابشی تازه می یابد. دانه  دل وا می شود و می شکافد تا بر درختی که بالیدنش را انتهایی نیست راه باز 
کند. درختی که در همان دانه بسته، پنهان است. پیوستن به دوست، واشدن آن دانه فروبسته است: 
»تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم/ اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم«. حاال بهتر 
می شود دریافت که چرا به تعبیر موالنا هر دعوت و جذبه ای ما را به از خودبیگانه شدن فرامی خواند 
جز جذبه های خدا که ما را به جانب خویشتن، خویشتِن همواره عزیزمان، همان درخِت تناورِ نهفته 

در دانه، صدا می زند: »تو را هر کس به سوی خویش خوانَد/ تو را مْن جز به سوی تو نخوانم«!

مردی که می شود به او اعتماد کرد
صفحه توئیتری »عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی« نوشت: گاهی سؤالی 
از مرحوم عالمه می پرسیدم. ایشان می گفتند: »آقا نمی دانم« خیلی صریح. 
گفتم: آقا اختیار دارید، کم لطف��ی می فرمایید. می گفتند: »خیر، کم لطفی 
نمی فرمایم، نمی دانم.« شاید هم نمی دانستند. این صداقت است. واقعاً همین، 

این مردی است که می شود به او اعتماد کرد. نه اینکه نداند و بگوید می دانم.
منبع: جلسه ۶٧ شرح  حدیث عنوان بصری )آیت اهلل طهرانی(، ص۱۱

ادامه رقابت امارات با قطر این بار در سودان
رحمان قهرمان پور توئیت کرد: با اظهار نگرانی ترکیه و قطر از تحوالت 
سودان به نظر می رسد محور رقیب آن در سودان دست برتر را پیدا کرده 
است. در سال های اخیر رقابت امارات با قطر به شاخ آفریقا کشیده شده 
بود و با کودتای اخیر در سودان باید گفت این رقابت همچنان ادامه دارد 

که حاصل آن در بلندمدت همانا تضعیف دولت هاست.

 چرا امریکا توانست بسیار ساده 
از برجام خارج شود؟!

علی فتحی در توئیتی نوشت: دیاکو حسینی از مدعیان نظریه پردازی 
دولت روحانی گفته: در مذاکرات بین المللی هیچ کشور عاقلی وقت رو 
برای گرفتن تضمین تلف نمی کنه! با این اعتراف تاریخی، حاال معلوم 
شد چرا امریکا این قدر ساده تونس��ت از برجام خارج بشه بدون اینکه 

هزینه ای بده! چون آقایون تضمین رو بیهوده می دونستن!

 امدادرسانی به بیماران 
با دستگاه تنفس مصنوعی ایرانی 

فاطمه لواسانی در توئیتی نوشت: دس��تگاه تنفس مصنوعی ایران  ساخت 
امدادرسانی به بیماران را سرعت بخشید! دستگاه ونتیالتور قابل حمل، به ابعاد 
و آسانی در عملکرد توانسته به بیمارانی که دچار مشکالت تنفسی هستند، 

کمک شایانی کند! » باید قوی شویم « تا دشمن جرئت تهدید نداشته باشد!


