
    علي بهادري جهرمي:
 يك��ي ديگ��ر از بنده��اي هش��ت فرمان 
رئيس جمه��ور ب��راي تح��ول در صنعت 
خودرو محقق شد و با تصويب هيئت دولت، 
واردات خودرو آزاد شد. اين اقدام به منظور 
افزايش رقابت پذيري و رفع شائبه انحصار، 
متناسب س��ازي قيمت خ��ودرو و جبران 
كمبود توليد به ميزان مورد نياز بازار، صورت 

گرفت. *دولت_صادقالوعد
  سيدعليرضا آل داود:

 در اي��ن س��ال ها يك��ي از حس��رت هاي 
مردم به خصوص جوانان، آرزوي داش��تن 
خودروهاي به روز و كم قيمت بوده اس��ت. 
دقيقاً دش��منان هم با دس��ت گذاشتن بر 
اين آرزوي مردم تا توانس��تند تحقير را به 
خصوص در شبكه هاي اجتماعي به كشور 

تزريق كردند. ليبرال ها هم با پرايد بهانه ها را 
ساختند. رئيسي بت را شكست. 

  محمد كرماني:
صنعت خودروي داخلي بارها مورد حمايت 
باالترين مقامات اجرايي و سياستي كشور 
بوده و هيچ وقت نمي تواند مدعي ش��ود كه 
ساختار آن را نابود كرده. خودروسازان قدر 
حمايت ها را نداستند و حقشان است با فشار 

مجبور به اصالح شوند. 
  مجيد شاكري:

 به نظ��رم واقع��اً ضرورى اس��ت ه��ر نوع 
اطالع رساني درباره واردات خودرو تا تكميل 
روش متوقف شود. اگر هم بناست هر روشي 
روى ميز بيايد كه ش��امل سنجش اصالت 
منشأ ارز نشود و خداي ناكرده درهمى باشد 

اصل ماجرا بايد متوقف شود. 

  احسان تقدسي:
 واردات خودرو اگر منوط به خودروهاي باالي 
۵۰۰ميليون تومان بش��ود، همچنان مردم 
عادي از آن بهره اي ندارند. بازار خودروهاي 
ارزان ولي باكيفيت بايد گرم شود. به عنوان 
مثال خودرويي مثل پ��ژو ۲۰۷ كه در اروپا 

حدود ۹۰ ميليون تومان است. 
  سينا كافي:

ارزان شدن خودرو نياز واقعي جامعه است. 
در حال حاضر خودرو براي نس��ل جوان و 
اقشار ضعيف يك آرزو شده كه حق نيست. 
آزادسازي واردات خودرو مي تواند ساختار 

را اصالح كند. 
  علي خسرواني:

چرا در گذش��ته خودروه��اي ارزان خيلي 
كم وارد مي شد: ۱- همسوبامافياي قطعه 

و خ��ودرو ثبت س��فارش و مج��وزواردات 
خودروه��اي اكونوم��ي داده نمي ش��د. 
۲-اخت��الف زياد ن��رخ ارزگم��رك و آزاد 
رانتي ايجاد ك��رده بود ك��ه هرچه قيمت 
كاالگران تر ش��ود بهره از آن رانت بيشتر. 
اينها رفع شود خودروهاي اكونومي بيشترى 

مي شوند وارد  
  سيدامير سياح:

واردات خ��ودرو به دلي��ل محدوديت ارزي 
ممنوع ش��ده، آزاديش هم بايد با مالحظات 
ارزي باش��د، آن ه��م وس��ط اي��ن جراحي 
ياران��ه اي! االن بهتراس��ت فق��ط خودروي 
كاركرده)مثاًل۳۰۰۰۰خودروي ژاپني۱۷- 
۲۰۱۶( واردشود وفقط ازمحل ارزهاي حبس 
ش��ده درخارج. اينطوري بدون فشار به بازار 

ارز، قيمت خودرو در بازار شديداً مي ريزد.
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 خودروساز ها 
قدر حمايت ها را ندانستند

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به آزادسازي واردات خودرو

سرانجام تصويب آزادسازي واردات خودرو با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي 
همراه بود. كاربران با استقبال از مصوبه دولت اين اقدام را كاري بسزا در راستاي بهبود صنعت 
خودرو دانستند كه مي تواند به اصالح قيمت خودرو و دسترسي بيشتر اقشار مردم به خودروي 

باكيفيت شود. البته كاربران خاطرنشان كردند اين واردات بايد به گونه اي تنظيم شود كه موجب 
تعطيلي صنعت خودرو داخلي و نابودي ظرفيت هاي فعلي نشود. برخي كاربران نيز همچنان 
با اين طرح مخالفت كردند كه در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

بروز كماالت انسان در جامعه
عالمه جعفري)ره(:

عظمت ها و ارزش هاي روحي در مقاطعي از زمان بروز مي كند 
كه كمال يافتگان در ارتباط با حوادثي قرار گيرند كه خصلت ها و 
كماالت دروني آنها را ظاهر سازد. توضيح اينكه اغلب نهادهاي 
با عظمت روح آدمي در عرصه حيات بروز نمي كنند، مگر اينكه 
حوادثي در جامعه بروز كند و انسان كمال يافته، احساس تكليف 
كند كه بايد در برابر آن حادثه، موقعيت خود را از همه جهات يا از 
بعضي از جهات مشخص كند. در اين صورت ممكن است كمال 

يا كماالت او در صحنه اجتماع بروز نمايد. 
منبع: كانال تلگرامي »استاد عالمه جعفري« به استناد كتاب 

»امام حسين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت«

   آیينه نفس

فضاي مجازي و فضاي آكادميك

محسن باجالن در توئيتي نوشت: وال اس��تريت ژورنال نوشته ايران از تحريم هاي شديد، 
آشوب، ترور هدفمند مقامات و دانشمندان، خرابكاري هسته  اي، جنگ در سوريه، ناآرامي ها 
در عراق و بيماري همه  گير كرونا، جان سالم به  در برده و احساس پيروزي مي كند. اون وقت 

براندازه با اسم و عكس نامعلوم توئيت ميزنه كه ديگه كارشون تمومه!

محسن مهديان در توئيتي نوش��ت: با برانداز خوبي مواجهيم؛ از همون اول خط را شفاف 
مي كنند. فوري پرچم تجزيه طلبي و سلطنت طلبي و منافقين را باال مي برند و خالص. بعد 
هم دستور آتش زدن اموال مردم. در گذشته بايد كلي تالش مي كرديد تا ثابت كنيم اين 

خط اغتشاش است نه اعتراض. مردم هم فوراً صف شان را جدا مي كنند...

حسن انصاري در كانال تلگرامي خود نوشت: 
من كاري به فعاالن سياسي ندارم. مي دانم كه 
خيلي ها در فضاي مجازي فعاليت رسانه اي 
حرفه اي را ب��ا عقايد و باورهاي سياس��ي يا 
حتي انگيزه هاي ش��خصي يا گروهي شان 
خلط مي كنند. جذب مخاطب هم كار خيلي 
مشكلي نيست. كافي است اندكي از منطق 
علمي هر بحثي فاصله بگيريد و با احساسات 
و »جو« هاي ساختگي زمانه همراه شويد. به 
درس��ت و غلط اين كار االن كاري ندارم، اما 
نيك مي دانم كه فضاي آكادميك نبايد خود را 
آلوده به اين اخالق ها كند. جريانات رسانه اي 
مي آيند و مي روند، اما وظيفه آدم دانشگاهي و 
اهل علم اين است كه پايبند به اصول و مباني 
كار آكادميك و دانش��گاهي خود باشد. اگر 
ديديد يك دانشگاهي در احكام و داوري هاي 
سياسي و اجتماعي اش بدون در نظر گرفتن 
همه جوانب و صرفاً براي همراهي با جريانات 
رسانه اي مي نويسد به كارهاي آكادميك او 
هم به نظرم بايد ش��ك كرد و با احتياط آنها 
را خواند و باور كرد. فرهنگ چند هزار ساله 
كش��ورمان تا اندازه بس��يار زيادي مرهون 
تالش ها و مساهمت ها و ميراث عالمان اين 
سرزمين اس��ت. در همين ۱۰۰ سال اخير 

فرهنگ و ميراث ادبي و علمي و ملي ما را چه 
كساني حفظ كردند؟ اگر عالمه قزويني ها و 
عباس اقبال ها و فروزانفر ها و جالل همايي ها 
و مجتب��ي مينوي ها و زرياب ه��ا و فرزان ها 
و عصاره��ا و زرينكوب ه��ا و غي��ره و غيره 
مي خواستند تسليم »جو زمانه« ها شوند و 
رس��الت علمي و آكادميك خود را فراموش 
كنند، آيا ما امروز چيزي از ادبيات و فرهنگ 
و ميراثمان را مي شناختيم؟ زبان و فرهنگ و 

ادبيات ما را چه كساني حفظ كردند؟
س��خن من اينجا به ويژه با جوان ترهاست: 

دوره جواني دوره ش��ور و احساس��ات است. 
مي دانم كه بسياري از دغدغه هاي سياسي و 
اجتماعي شما را شايد محققان و دانشگاهيان 
و عالمان و ميراث پژوهان ما در س��نت هاي 
مختلف علمي همانند و همس��ان و هم وزن 
فعاالن رس��انه اي نمايندگي نكنند و بدين 
ترتيب توقعات شما را آنطور كه فكر مي كنيد 
برآورده نس��ازند، اما بايد مالك داوري شما 
نس��بت به آنچه مي خوانيد و مي شنويد اين 
باشد كه چه چيزي با آنچه دستاورد بزرگان 
تاريخ فرهنگ اين كش��ور است، هماهنگ 

است يا دست كم برخالف آن نيست. جريانات 
رسانه اي مي آيند و مي روند. عده اي هم در اين 
ميان از آب هاي آلوده ماهي هاي فاسد خود را 
برمي گيرند. مراقب باش��يم داوري هاي مان 
نسبت به كشور، فرهنگ، تاريخ، مليت، دين 
و مذهب، زبان، همبس��تگي هاي اجتماعي 
تاريخي مان تحت الشعاع هياهوهاي رسانه اي 
و سياس��ي و جريان س��ازي هاي زودگذر و 
متأسفانه در بسياري اوقات قالبي قرار نگيرد. 
مالك را روشن كنيم: ببينيم هر كس چيزي 
مي گويد يا جرياني را نمايندگي مي كند كه 
با ثوابت فرهنگي و با تاريخ و هويت تاريخي 
و اجتماعي مان و آنچ��ه حاصل تالش هاي 
فردوسي ها، ابن سيناها، ابوسعيد ابوالخيرها، 
شيخ طوسي ها، خيام ها، عطارها، موالناها، 
خواجه نصيرها، سعدي ها، مالصدراها، آخوند 
خراس��اني ها، نائيني ها، عالمه قزويني ها و 
فروزانفر ها در س��اختن فرهن��گ اين مرز و 
بوم است در تعارض است با آن همدلي نشان 
ندهيم و با آن دس��ت كم با ترديد و احتياط 
و نقادي س��خت برخورد كنيم. كشورمان و 
فرهن��گ و هويت ملي اش امانتي اس��ت در 
دس��تان ما. ميراث چند هزار ساله ماست... 

حافظ آن باشيم. 

ديگه كارشون تمومه! برانداز شفاف

سالگرد حمله به ليموزين نيكسون در ونزوئال
كانال تلگرامي »مدار سرخ« نوشت: در 
چنين روزي در سال ۱۹۵۸، ليموزين 
مع��اون رئيس جمه��ور وق��ت امريكا، 
ريچارد نيكسون توسط معترضان ضد 
امپرياليست ونزوئاليي مورد حمله قرار 
گرفت و او به س��ختي جان سالم به در 
برد. نيكس��ون تنه��ا چند م��اه پس از 
س��رنگوني ديكتاتور ضدكمونيس��ت 
ونزوئال ماركوس پرز خيمنز كه از سوي اياالت متحده پناهندگي گرفته بود، از ونزوئال ديدن 
مي كرد.  با رفتن ديكتاتور، حزب كمونيس��ت كه در آن دوران سركوب ش��ده بود و به عنوان 
قهرمانان مقاومت در برابر ديكتاتوري ديده مي شدند، يك خوشامدگويي خاص براي نيكسون 
ترتيب دادند كه منجر به آنچه »خشونت آميزترين حمله اي كه تا به حال يك مقام بلندپايه 
امريكايي در خاك كش��وري خارجي تجربه كرده« ش��د.  انبوه مردم به طرف نيكس��ون تف 
انداختند و سپس در يك حمله شديد شروع به تكان دادن ليموزين و پرتاب سنگ به پنجره ها 
كردند . نيكسون در حالي كه چند تن از محافظانش زخمي شدند تا نزديك مرگ پيش رفت.  

دنيايي كوچك از خاك
كاربري با نام »Hirkan« در رشته توئيتي نوشت: ديويد التيمر، دست به يه آزمايش جالب 
زده. سال ۱۹۶۰ تو يه بطري شيشه اي يه باغ كاش��ت و درش رو بست. ۱۲سال بعد يكم آب 
بهش اضافه كرد و درش رو براي هميشه پلمب كرد. اين اكوسيستم مستقل حدوداً ۶۰ساله كه 
شكوفاست و اين باغ يه اكوسيستم كامله. باكتري هاي موجود در كمپوست، گياهان مرده رو 
مي خورن بعد اكسيژن آزاد شده توسط گياهان رو تجزيه مي كنن و اون رو به دي اكسيد كربن 
تبديل مي كنن. گياه دي اكسيد كربن رو دريافت و فتوس��نتز مي كنه... مجدد اكسيژن آزاد 

مي كنه و اين زنجير همواره ادامه داره. اين بطري در حقيقت يه دنياي كوچيك از خاكه.

پروژه تبديل اعتراض به آشوب
مهدي محمدي در رشته توئيتي 
نوش��ت: تغيير الگوي اعتراض به 
آشوب گرم بخشي از برنامه توليد 
زخم عليه ايران اس��ت. دشمنان 
ايران هيچ عالقه اي به همراهي با 
اعتراضات مردم ايران، تالش براي 
كاه��ش آن يا حتي ت��الش براي 
نمايندگي آن ندارند. اساس��اً اعتراض براي آنها چندان دلچس��ب نيس��ت. آنچ��ه براي آنها 
موضوعيت دارد فقط آشوب است.  در سال هاي گذشته زيرساختي كه امريكا، سعودي و امارات 
با محوريت اسرائيل سعي در ايجاد آن درون ايران داشته اند، هيچ نشاني از تالش براي حمايت 
از اعتراضات ندارد. اين زيرساخت كاماًل براي خشونت پرشدت عليه مردم با محوريت اوباش 
با هدف توليد حداكثر خسارت، مناسب سازي شده است.  اين پروژه آشكارا تمايلي به حمايت 
از جامعه ندارد مگر اينكه تصميم به خشونت عليه خود و خودزني گرفته باشد. فشار تحريمي 
بر طبقه متوسط براي احساس فقر و فشار بر طبقه فقير براي احساس فالكت، تالشي براي 
براندن جامعه اس��ت نه قوي تركردن آن. براي امريكا در ايران جامعه قوي خطرناك اس��ت.  
جامعه ايراني در مقابل پروژه تبديل اعتراض به آشوب تا حد قابل توجهي واكسينه شده و علت 
اصلي اين است كه درك مي كند هدف بانيان آشوب بدتر شدن وضعيت تا آستانه ويراني است. 
اين جمع بندي جامعه ايراني كه هر مشكلي داريم بايد درون خودمان حل كنيم كه اكنون جزو 

اركان امنيت ملي ايران است. 

 درباره يك جمله مهم رهبري 
خطاب به بشار اسد

مهدي جهان تيغي در كانال 
تلگرام��ي خود نوش��ت: 
رهبر انقالب در بخشي از 
ديدار اخير با آقاي بش��ار 
اسد رئيس جمهور سوريه 
اظهار داش��تند س��وريه 
ام��روز، س��وريه قب��ل از 
جنگ نيست، اگرچه آن 
زمان خرابي ها نبود، اما احترام و اعتبار سوريه اكنون بسيار بيشتر از گذشته است و همه به اين 
كشور به عنوان يك قدرت نگاه مي كنند، اما چگونه يك كش��ور با اين همه خسارات مادي و 

تخريب شهرهايش يك قدرت محسوب  مي شود؟ 
۱ ( تحوالت سياس��ي و امنيتي نزديك به ۱۲س��ال گذش��ته س��وريه، بر دولت و ش��خص 
رئيس جمهور اين كشور تأثيرات قابل  توجهي گذاشته است. اين تحوالت شخص بشار اسد را 
باانگيزه تر و با عزم تر كرده و مجموع مقامات دولت سوريه را نيز به  نوعي خالص تر از دولت هاي 
چند دهه گذشته اين كشور كرده است. دولتمردان سوريه اين روزها تجربه يك فتنه بزرگ 
داخلي، يك جنگ بين المللي بزرگ، يك جنگ اقتصادي بزرگ و تجربه تحريم هاي منطقه اي 
و فرامنطقه اي در عقبه خود دارند و اين تجربه و خالص تر شدن حاكميت در اين كشور، نويد 
بازسازي و نوسازي پايدارتر سوريه را در حوزه اقتصاد و و روابط بين الملل مي دهد. ضمن اينكه 
دولت و رئيس جمهوري كه از يك دوران سخت جنگي با پيروزي عبور كرده باشند، به صورت 
طبيعي و ذاتي مورد احترام ملت ها قرار مي گيرند و به ص��ورت خودكار اعتبار مضاعف پيدا 
مي كنند. بازگشت خفت گونه برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي ارتباط مجدد 
با سوريه يكي از مهم ترين نشانه ها براي كرنش ذاتي كشورهاي حتي متخاصم در برابر يك 

كشور محترم و معتبر پس از پيروزي در يك جنگ بزرگ است. 
۲( سوريه همواره حلقه اي مهم از محور مقاومت در غرب آسيا محسوب مي شد، ولي در همين 
حال، دولت س��وريه در قيدوبندها و مالحظاتي همچون عضوي��ت در اتحاديه عرب يا حتي 
به نوعي روابط با غرب نيز قرار داشت. اتفاقات سياسي نزديك به ۱۲ سال گذشته اينك سبب 
شده حاكميت سوريه خالص تر و رهاتر از اين قيدوبندها، بيشتر و عميق تر در محور مقاومت 
منطقه مؤثر باشد. حضور مؤثرتر و شفاف تر سوريه در معادالت محور مقاومت سبب افزايش 

وزن اين كشور در معادالت راهبردي غرب آسيا شده است. 
۳( سرعت تبديل ش��دن ايران به يك قدرت منطقه اي پس از جنگ تحميلي، شتاب بسيار 
بااليي گرفت. سوريه هم در يك سطح ديگر چنين سرنوشتي را در حال تجربه كردن است. 
مردم س��وريه اينك بيش از هر زماني صاحب مردان جنگنده با مباني و اصولي مستحكم تر 
از گذشته در مواجه با مسائل داخلي و بين المللي هس��تند كه مي توانند، اين كشور را بيش 
از گذش��ته قدرتمند كنند. البته اين خاصيت جهاد و جنگ براي هر ملتي اس��ت كه گزينه 
مقاومت را انتخاب كند و از دل اين مقاومت و جهاد آن كش��ور را صاحب انبوهي از نيروهاي 
خالص تر، باانگيزه تر، باعزم تر، كارآمدتر و مديرتر خواهد كرد و هر چه جهاد خالص تر و عرصه 
تقابل حق و باطل عميق تر باشد، مردان بزرگ تري و كارآمدتري براي بازسازي يك كشور و 

ملت تربيت خواهد شد.

علي مطهري: ياري رسان جراحي 
اقتصادي باشيم

علي مطهري، نماينده سابق مجلس در توئيتي نوشت: گرچه جراحي 
اقتصادي دولت بهتر بود در زمان ثبات نسبي اقتصادي و بعد از احياي 
برجام و رفع تحريم ها آغاز مي ش��د، ولي اكنون كه دولت دست به اين 
اصالح بزرگ اقتصادي زده  اس��ت، همه وظيفه داريم كه او را حمايت 

كنيم تا اين كار را به سرانجام برساند. 

غرب كابل، مظلوم ترين در جهان معاصر
عبداهلل گنجي در توئيتي نوشت: غرب كابل از محزون ترين و مظلوم ترين 
مناطق جهان در دوران ماست. ناامن تر از غزه. عالوه بر باميان و غزني، 
تمركز شيعيان پايتخت در اينجاست. اكثر انفجارهاي شش ماه اخير، 
محل پرپرشدن دانش آموزان معصوم است. خبر اول رسانه هاي افغانستان 

مربوط به غرب كابل است. جنايات دهه هاي قبل سياف... بماند.

30 سال بدعهدی از مك فارلين تا بقيه
س��يد نظام الدين موس��وي، نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي، در توئيتي نوشت: مك فارلين درگذشت. او سال۶۵ از سوي 
دولت ريگان با كيك و انجيل براي مذاكره ب��ه تهران آمد، اما امام)ره( 
اجازه نداد با هيچ مسئول ايراني ديدار كند. آنچه آن روز امام)ره( درباره 
بدعهدي و فريبكاري امريكايي ها مي ديد، ما ۳۰سال بعد در ماجراي 

برجام ديديم و همين حاال هم در مذاكرات وين مي بينيم.

موش ها كوكائين، جاز!
كانال تلگرامي »نشنال جئوگرافيك« نوشت: بخشي از تحقيقات براي 
شناخت اثرات موادمخدر ثابت كرده كه موش ها در حالت عادي سكوت 
را ترجيح مي دهند، ولي در صورت مصرف كوكائين به شنيدن موسيقي 

جاز عالقه پيدا مي كنند. 


