
   محمدحسین رفیعی:
فاطمه خلیل��ی دروازه بان تی��م ملی هندبال 
بانوان ایران در مسابقات جام جهانی در بازی 
مقابل نروژ تیمی که ۷ مدال المپیک،۱۰ مدال 
از جام جهانی و ۸ مدال طالی قهرمانی اروپا رو 
در کارنامش داره بهترین بازیکن زمین شناخته 

شد. مبارکت باشه بانوی هندبال ایران.
   کاربری با نام »خانم رستگار«:

فاطمه خلیلی ثابت کرد میشه چهل و یکی گل 
خورد ولی بهترین بازیکن زمین شد چون نذاشت 
تیمش خیلی بیشتر از این گل بخوره؛ اگه هنوز 
قهرمان زندگی خودتون نیستین بدونین اوضاع 
می تونست بدتر از این باشه ولی شما نذاشتین. 

مرسی فاطمه واسه این همه روحیه.

   کاربری با نام »مالون«:
بهترین قسمت بازی یک طرفه هندبال ایران- 
نروژ و باخت ۴۱-۹ ایران این بود که عالوه بر 
ناباوری همه بهترین بازیکن دروازه بان ایران 
بود که ۱۸ تا سیو داشت و بعد تشویق جانانه 
نروژی   ها و تماشاچیان برای این بازی ایران. 

#فاطمه_خلیلی
   مهتا قره داشی:

فاطمه خلیلی به عنوان بهترین بازیکن دیدار 
تیم ملی هندبال ایران و نروژ در رقابت های 
قهرمان��ی جهان معرفی ش��د. اش��ک های 
دروازه بان ایران به همراه تشویق تماشاگران 
و بازیکنان نروژ لحظه زیبایی را در سالن خلق 

کرد. پاداش صبر... مرسی دختر قوی.

   سعید ملکی:
لحظه معرفی فاطمه خلیلی به عنوان بهترین 
بازیکن دیدار تیم های ملی هندب��ال ایران و 
نروژ در بازی های جهانی و اشک  ها و شادی  ها 
و تش��ویق های او و همبازی  ها و تی��م نروژ و 
تماشاگران... و ما. زنده باد شیرزنان ایران زمین.

   حامد پهلوانی:
درس��ته ایران با اختالف بازی مقابل نروژ رو 
باخت. اما فاطمه خلیلی اون قدر خوب تو این 
بازی درخشید که بهترین بازیکن بازی انتخاب 
شد و مورد تشویق همه سالن قرار گرفت. شیر 

مادر و نان پدر حاللت دختر سرزمینم.
   احسان فارسی:

۱۸ تا سیو، دمت گرم، شاهکار بی نظیر فاطمه 

خلیلی. دروازه بان ایران تو جام جهانی هندبال 
که برای اولین بار وارد این مس��ابقات شدند و 
تحسین فدراسیون جهانی را هم در پی داشت.

   سمیه باغی:
هزار آفرین به فاطمه خلیلی دروازه  بان ایران 
در جام جهانی هندبال که ش��اهکار آفرید. 
تیم ایران برای اولین بار وارد این مس��ابقات 
شده است و به گفته فدراسیون جهانی، ایران 

رؤیایی بازی کرد...
   میثم معصومی:

خیلی باید خودساخته باشی که حتی در حالی 
که شکست سختی خوردی ولی باز با تمرکز 
کامل سعی کنی بهترین کارت رو انجام بدی. 

باشد تا من هم از فاطمه خلیلی یاد بگیرم.
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شیر مادر و نان پدر حاللت دختر سرزمینم
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به درخشش فاطمه خلیلی به عنوان بهترین بازیکن بازی با نروژ

تیم ملی هندبال بانوان ایران که برای نخستین بار در مس�ابقات جهانی حاضر است، 
بازی مقابل نروژ، بهترین تیم جهان، را با نتیجه 41-۹ واگذار کرد اما این باخت نکته ای 
زیبا داشت که با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه بود و حتی تحسین 
فدراسیون جهانی را نیز برانگیخت. فاطمه خلیلی، دروازه بان ایران، که درخشش های 

بسیاری در میدان داشت به عنوان بهترین بازیکن بازی معرفی شد و این خبر آنچنان 
احساس�ات او را به همراه داش�ت که ش�بکه های اجتماعی را نیز به حرک�ت درآورد. 
در پایان بازی نیز بازیکن�ان تیم ملی نروژ پیراه�ن این تیم را امضا ک�رده و تقدیم او 
کردند. در ادامه بخش   هایی از واکنش های کاربران در این خصوص مرور ش�ده 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.

این گونه نهی از منکر کنید
امام خمینی)ره(:

خدا رحمت کند شیخ ما مرحوم آقای شاه آبادی را- رضوان اهلل 
علیه- ایشان به من فرمود که در آن زمان شدت، مقابل منزل ما 
یک دکانی باز ش��د که مثل اینکه چیزهای خالف می فروخت، 
دکان بدی باز شد. من به رفقایم گفتم که شما یکی یکی بروید 
نهی اش کنید. یک روز قری��ب 2۰۰ نفر، یکی یکی صبح رفتند: 
»س��الٌم علیکم! و علیکم الس��الم! آقا، این دکان اینجا مناسب 
نیست«. این رد شد، یکی دیگر آمد. تا عصر حدود 2۰۰ نفر رفتند 

به این آدم گفتند. تمام شد. برچید بساطش را.
این نهی وقتی مکرر شد در روح انسان تأثیر می کند.

منبع: کانال »امام خمینی)ره( « در پیام رس��ان ایتا به اس��تناد 
سخنرانی حضرت امام)ره( مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸

   آیينه نفس

استحالهجنبشدانشجوییبهنهادهایچانهزنی

محسن عرب، خبرنگار حوزه اجتماعی، در توئیتی نوشت: از شاخص کیفیت هوای تهران میشه 
نتیجه گرفت که ما در حال زندگی کردن نیستیم، بلکه با سرعت زیاد به سمت انواع سرطان ها، 
زایمان های نارس، تولد نوزادان معلول و حتی مرگ زودرس در حال حرکتیم. #آلودگی_هوا

صفحه توئیتری »راوی« با انتشار تصویر فوق نوشت: شاید در نگاه اول گمان کنید که افراد 
داخل عکس در حال شوخی و آب بازی هس��تند؛ اما این عکس در حقیقت صحنه  بیرون 

کردن سیاه پوستان از دریا در شهر فلوریدای امریکا، سال ۱۹۶۴ می باشد.

دکتر محمدرضا اخضریان، استاد دانشگاه 
ته��ران، در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: 
۱۶آذر هر س��ال با نام روز دانش��جو و با یاد 
و خاطره چند تن از دانش��جویان کنش��گر 
در جنبش دانشجویی ایران در دهه ۱۳۳۰ 
شناخته می ش��ود. روزی که پیش از این با 
شور و هیجان برگزار   می شد و دانشجویان 
فعال گروه های مختلف سیاسی رودرروی 
یکدیگر کری خوانی های سیاسی و فرهنگی 
کرده ارزش های س��ازمانی خ��ود را به رخ 

می کشیدند.
روز دانشجو جشنواره توانمندی   ها و نمایشگاه 
دس��تاورد های فکری و عقیدت��ی جریانات 
سیاس��ی در دانش��گاه   ها بود و تمام همت 
کنشگران سیاسی بر نمایش��ی شایسته از 
باور های خ��ود بود. برگزاری نشس��ت های 
نقد و مناظره و توزیع بروش��ور و عضوگیری 
از دانش��جویان در حال و هوایی احساس��ی 
همراه  با موس��یقی های حماسی  و پرتکرار 
یار دبستانی یا مداحی های شورانگیز انقالبی 

معمول   ترین برنامه های این روز بود.
چند سالی است که همانند بسیاری از امور 
دیگر، حس و حال ۱۶ آذر تفاوتی با  سایر روز   ها 
ندارد و جز بیانیه های رسمی و نشست های 
عمدتاً کسل کننده  درون س��ازمانی رخداد 
ویژه ای دیده نمی شود و جنبش دانشجویی 
را با زور موسیقی های حماسی در حال حیات 
نباتی نگه داشته اس��ت. واقعیت این است 
که جنبش دانش��جویی در معنای سیاسی 

س��ابق آن وجود خارجی ندارد ام��ا باور آن 
برای کنشگران دانشگاهی و فعاالن سازمانی 
و اح��زاب و جریانات سیاس��ی هنوز ممکن 

نشده است.
جنبش دانشجویی را می توان به چند دوره 

تاریخی روشن تقسیم کرد:
۱- دوران شکل گیری در دهه ۳۰ که با رویکرد 
استکبارستیزی و مقابله با نفوذ گسترده امریکا 

در ایران شکل گرفت.
2- دوران پویایی و بالندگی دهه ۵۰ و مقابله 

با استبداد شاه و خاندان پهلوی.
۳- دوران دفاع مقدس در دهه ۶۰ و مقابله با 

دشمن متجاوز.
۴- دوران سازندگی دهه ۷۰ و بازگشت به 
دانش��گاه و کار اقتصادی و رکود کنشگری 

سیاسی.

۵- دوران اصالحات اواسط دهه ۷۰ و اوایل 
دهه ۸۰ و تبدیل جریان دانشجویی به پایگاه 
جوانان اح��زاب و جریانات سیاس��ی خارج 

دانشگاه و کنشگری فعاالنه سیاسی.
۶- دوران عدالتخواهی نیم��ه دوم دهه ۸۰ 
و مطالبه گری جریان دانشجویی در عرصه 

عدالت اجتماعی.
۷- دوران رخوت و رکود پس از حوادث سال 
۸۸ و فتنه سیاسی جریانات معارض و رویکرد 

امنیتی حاکم بر دولت اعتدال.
۸- دوران کرون��ا و توقف عملی کنش��گری 
دانشجویان در فضای واقعی و انتقال کنش 

دانشجویان به فضای مجازی.
دوره ۱2 س��اله اخی��ر را می ت��وان دوران 
کنشگری محتاطانه دانشجویان و استحاله 
جریان دانش��جویی به نهاد ه��ای چانه زنی 

تعبیر کرد. ش��اید بتوان عمده   ترین چالش 
جریان دانش��جویی کنونی را بحران هویت 
تلقی کرد. امروز جریان دانش��جویی کشور 
فاقد عناصر بنیادین هویت بخشی است که 
معنای تازه ای خلق کرده و دانشجویان را در 

قالب یک جریان فعال سازماندهی کند.
۱- افول مشروعیت تشکل های دانشجویی، 
2- فض��ای امنیت ج��وی حاکم بر س��پهر 
سیاس��ی کش��ور، ۳- چالش  امید در میان 
نخبگان، ۴- کاستی های اقتصادی زندگی 
و فروافت��ادن در روزمرگی ه��ای جاری، ۵- 
امکان کنش��گری شخصی یا س��ازمانی در 
فضای مجازی، ۶- تغییر ارزش های جوانان 
از مطالبات سیاسی به هنجار های فرهنگی 
و اجتماع��ی، ۷- درونگرایی دانش��جویان و 
بی تفاوتی نسبت به رویداد های اجتماعی، ۸- 
رشد خرده فرهنگ های گوناگون که در هیچ 
تشکل رسمی دانشگاهی امکان کنشگری 
آزادانه و فعاالنه ن��دارد و برخی عوامل دیگر 
را می توان عمده   تری��ن چالش های جریان 

دانشجویی در زمان حاضر دانست.
بی تردید حل بخش زیادی از این چالش   ها و 
احیای جنبش دانشجویی در اختیار دولت   ها 
نیس��ت و نیاز به نظام انگیزش اجتماعی و 
احساس هویت مش��ترک و تعلق ارزشی و 
تالش برای حفظ و صیانت از آن ارزش   ها در 
درون خود جریان دانش��جویی دارد. جریان 
دانش��جویی امروز بیش از هر چیز به هویت 

تازه، انگیزه و  امید نیاز دارد.

تهرانی   ها زندگی نمی کنند! بیرون کردن سیاه پوستان از دریا در شهر فلوریدا!

خیال پردازی فرای محدودیت مکان و زمان
امیر اسماعیلی در صفحه اینستاگرام خود 
نوش��ت: به این فک��ر می کردم ک��ه اگر 
محدودیت و بعد زمان برایم مطرح نبود و 
می توانستم در سه موقعیت تاریخی حضور 

داشته باشم آن سه موقعیت کدام بود؟
یک- در محل برکه غدیر در س��ال دهم 
هجرت و هجدهم ذی الحجه، آنجاکه حال 
رسول دگرگون شد و جهاز شتر  ها را چیدند 

و حضرت خاتم باال رفت و دست موال را باالتر گرفت و گفت: من کنت مواله فهذا علی مواله... 
دو- بعد از ظهر یک  شنبه شانزدهم دی ماه، ساعت هشت بعد از ظهر که آقاتختی وارد اتاق 
شماره 2۳ هتل آتالنتیک شد و در را پشت سرش بست. دلم می خواست آن شب در آن اتاق 

باشم و می دیدم که چه گذشت...
سه- آن چهار روزی  که آقاموسی صدر مهمان خانه  جالل و سیمین بود. آن چهار روزی که با 
جالل به صحبت و گفت وگو گذراند. همان جایی که سیمین تعریف کرده: آن غروب که موسی 
صدر در خانه  ما را زد، به او گفتم ببینم ش��ما امامی! پیغمبری! تو حق نداری این قدر خوشگل 
باش��ی. نمی دانم ولی حس می کنم جواب خیلی از س��ؤال   ها در آن چهار روز صحبت جالل با 
آقاموسی صدر وجود دارد. صحبت   هایی که هیچ جا رد و اثری از آن نیست اال جزئیاتی کوچک.

بقیه دوس��تان را به ای��ن چالش دعوت می کن��م که اگر بع��د زمان برای تان مط��رح نبود و 
می توانستید در سه موقعیت حاضر باشید آن سه موقعیت کجا بود؟

۵ میلیاردی شدن کاربران اینترنت در دوران کرونا
دکتر یونس شکرخواه در کانال تلگرامی 
خود به اشتراک گذاش��ت: یک آژانس 
سازمان ملل می گوید ش��مار کاربران 
اینترنت��ی در جهان ط��ی همه گیری 
جهانی ویروس کرونا به تقریباً ۵ میلیارد 
نفر افزایش پیدا کرد. اتحادیه  بین المللی 
ارتباطات  دوربرد ) ITU( این داده   ها را 
در ارزیاب��ی س��االنه جهان��ی خ��ود از 
ارتباطات دیجیتالی منتشر کرد. در این گزارش آمده که حدود ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر یا 
حدود دوسوم جمعیت جهان، در سال 2۰2۱ از  اینترنت استفاده می کنند. این یک افزایش 
۸۰۰ میلیون نفری نسبت به سال 2۰۱۹ یعنی پیش از آغاز همه گیری جهانی کرونا است. در 
این گزارش گفته ش��ده که تعداد کاربران آنالین جهان در س��ال 2۰2۰، یعنی اولین س��ال 
همه گیری جهانی، بیشترین افزایش ظرف ۱۰ سال پیش از آن را رقم زد. این آژانس می گوید 
که اقدام های اتخاذ شده طی این همه گیری مانند قرنطینه کامل در منزل و بسته شدن مدارس 

و نیز نیاز مردم به دسترسی به اطالعات و خدمات تقاضا برای اینترنت را به شدت افزایش داد.

آداب ارتباطاتی چای
نیوش��ا طبیب��ی در ادام��ه سلس��له 
صفح��ه  در  یادداش��ت هایش 
»زیبایی شناسی غذا« و در ادامه مبحث 
چای به نقش این نوشیدنی در ارتباطات 
روزمره زندگی ایرانی پرداخته است و در 
این میان اش��اره کرده که چای ایرانی 
چطور پدید آمد. بخشی از این یادداشت 
به انتخاب »ماهنامه مدیریت ارتباطات « 
ار نظر می گذرد: تمامی مراحل عمل آوری چای تا ریختن و جلوی مهمان گرفتن در سنت ایرانی، 
قرارمدار  هایی دقیق دارد. دانستن و به کار بستن این دقایق و ظرایف چنان اهمیت داشته که در 
مراسم خواستگاری، عروس برای نمایاندن صورت و سیرت و میزان بهره مندی اش از هنر  هایی 
چند، با سینی چای وارد مجلس   می شده و خانواده خواستگار، با زیر نظر گرفتن او و پررنگی و 
کمرنگی چای و پاکیزگی و نظافت سینی و استکان   ها و نعلبکی ها، ارزیابی اش می کرده اند... 
استکان های پاکیزه و پر شده با چای آلبالویی رنگ، مرتب و منظم با اسباب دیگر، یعنی قندان 
و قاشق چایخوری و گاهی ظرف نقل و پولکی و توت و انجیر، جلوی مهمانان گرفته   می شدند. 
رعایت ترتیب تعارف چای کاری حس��اس و مهم بود. گاهی عدم توج��ه به بزرگی و کوچکی 
حاضران در مجلس سبب پدید آمدن رنجش و نقار و قهر بین دو خانواده   می شد. سینی چای 
باید اول جلوی بزرگ مجلس گرفته   می شد. اگر جز این عمل می کردند، یعنی بزرگی او را قبول 

نداشتند. همین می توانست به قطع ارتباط دو گروه از یک خانواده بینجامد...

گل میخ های طالی چادر درویش و کاسه گدایی گدا
در پس��تی تلگرامی ک��ه در گروه های 
مختلف منتشر شده است، آمده: روزی 
گدایی به دیدن درویشی رفت و دید که 
او بر روی تش��کی مخملی��ن در میان 
چ��ادری زیبا ک��ه طناب هایش به گل 
میخ های طالیی گره خورده اند، نشسته 
اس��ت. گدا وقتی این   ها را دی��د فریاد 
کشید: »این چه وضعی است؟ درویش 
محترم! من تعریف های زیادی از زهد و وارستگی شما شنیده ام اما با دیدن این همه تجمالت 
در اطراف شما، کاماًل سرخورده شدم.« درویش خنده ای کرد و گفت: »من آماده ام تا تمامی 
این   ها را ترک کنم و با تو همراه شوم.« با گفتن این حرف درویش بلند شد و به دنبال گدا به راه 
افتاد. او حتی درنگ هم نکرد تا دمپایی هایش را به پا کند. بع��د از مدت کوتاهی، گدا اظهار 
ناراحتی کرد و گفت: »من کاسه گداییم را در چادر تو جا گذاشته ام. من بدون کاسه گدایی چه 
کنم؟ لطفاً کمی صبر کن تا من بروم و آن را بیاورم.« درویش خندید و گفت: »دوست من، گل 
میخ های طالی چادر من در زمین فرورفته اند، نه در دل من، اما کاس��ه گدایی تو هنوز تو را 
تعقیب می کند.«  در دنیا بودن، وابستگی نیست. وابستگی، حضور دنیا در ذهن است و وقتی 

دنیا در ذهن ناپدید می شود به آن وارستگی می گویند.

مانع خرید زمان از سوی ایران شوید!
کانال تلگرامی »اندیش��کده راهبردی 
تبیی��ن « نوش��ت: نش��ریه هی��ل در 
یادداشتی به دولت امریکا توصیه کرده 
مانع خری��د زمان توس��ط ای��ران در 
مذاکرات وین ش��ود. به نظر نویسنده 
تهران با ادعای همکاری و حسن نیت در 
مذاکرات، در واقع درصدد خرید زمان 
برای ادامه پیش��روی به سمت قابلیت 
تسلیحات هسته ای و افزایش اهرم های فشار اس��ت. امریکا باید با تعیین ضرب االجل برای 
رسیدن به توافق مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود. زیرا اکنون هم حجم و هم غنای 
اورانیوم غنی شده ایران به حدی رسیده که می تواند فلز اورانیوم الزم برای کالهک هسته ای 
را تولید کند به خصوص که دولت بایدن نیز از عملیات های خرابکارانه که در توس��عه برنامه 
هسته ای اخالل کند، اجتناب کرده است. به نظر نویسنده، برجام همچنان یک توافق بد است. 
در حال حاضر حتی بیش��تر از قبل. احیای آن نه مانع ایران هس��ته ای می ش��ود و نه توافق 
»طوالنی تر و قوی تر« مورد نظر دولت بایدن را ممکن می سازد. به ویژه که تیم جدید مذاکرات 
نیز موضع سرسختانه تری نسبت به تیم قبلی دارد. در این یادداشت توصیه شده اوالً پایان سال 
میالدی به عنوان ضرب االجل پایان مذاکرات تعیین شود. ثانیاً ایران وادار شود به طور رودررو 
و بدون واس��طه با امریکا مذاکره کند. ثالثاً از ه��ر تضمینی برای پایبن��دی امریکا به توافق 
خودداری کند و رابعاً مذاکرات نه از ابتدا بلکه از همان جایی که پایان یافته، آغاز شود. در غیر 
این صورت، تالش کند مکانیسم ماشه فعال گردد و با همکاری کنگره تحریم های یک جانبه 
قوی تری اِعمال کند. همچنین درصدد محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برآید و دس��ت اس��رائیل را برای اس��تفاده از گزینه های نظامی علیه تأسیسات 
هسته ای باز بگذارد.  به نظر می رسد نگرانی از تقویت اهرم های فشار ایران در مذاکرات، برخی 
از نخبگان امریکایی را به هراس انداخته است. در این راستا می توان برای جلوگیری از تشدید 
فشار بر ایران، ضمن مذاکره با همه طرف های عضو توافق، از تهدید به تجدیدنظر بیشتر در 

نظارت   ها در صورت فقدان رویکرد تعاملی از سوی امریکا سخن گفت.

 دلیل عجله امریکا 
برای رسیدن به توافق چیست؟

کانال تلگرامی »ویرگول مدیا« خبر داد: به گزارش اندیشکده امریکایی »فارین 
پالیسی«، ایاالت متحده معتقد است خرابکاری های اخیر اسرائیل نتوانسته 
جلوی پیشرفت هسته ای ایران را بگیرد. بنابراین الزم است از طریق مذاکره و 

توافق سریع، محدودیت  هایی نسبت به صنعت هسته ای ایران اعمال شود.

تحلیل های بایدنی و ترامپی چه شد؟!
سیدهانی هاش��می نوش��ت: ش��ما یادتون نمیاد این اصالح طلبان که امروز 
نوسان گیر لحظه به لحظه بازار شدن و گرونی  ها رو گردن دولت رئیسی می اندازن 

یه زمان انتهای تحلیلشون از ارزونی و گرونی قیمت ها بایدنی و ترامپی بود!
جعفر بلوری نیز در این خصوص نوشت: فکر می کنم مهم تر از به نتیجه رسیدن 
مذاکرات وین، فرایندی است که در فضای سیاسی کشور در حال شکل گیری است: 
شرطی شدن مجدد اقتصاد! برخی رسانه  ها به عمد، برخی از روی ناچاری یا حتی 

حماقت، با برجسته سازی این مذاکرات، اقتصاد را دوباره به مذاکره گره می زنند!

 نیازمند روحیه خسته نشو 
برای ظرفیت های عظیم مغفول مانده

حسنا رفیعی در توئیتی نوشت: قبالً از لیزر  ها در برش دقیق و نیازهای صنعتی 
استفاده می کردند ولی االن با ورود لیزر  ها به دنیای سالمت کیفیت درمان رو 
بهبود دادند! بهره مندی از این ظرفیت های عظیم مغفول مانده اوضاع کشور را 

دگرگون می کند، الزمه اش روحیه کار است و مدیریت خسته نشو!

    تصویر منتخب


