
روز پنج ش�نبه ب�ا تصمي�م داور ب�ازي 
پرس�پوليس و تراكتور، ب�ه دليل پرتاب 
مكرر سنگ توسط هواداران تراكتور، نيمه 
تمام ماند. برخي از اين هواداران همچنين 
در كنار الفاظ ركيك و فحاشي، شعارهاي 
تجزيه طلبانه اي را س�ر دادن�د. كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي ط�ي توئيت هايي 
ضمن محكوميت اين افراط گريي از مردم 
و مسئوالن خواستند حس�اب هواداران 
واقعي تراكتور و عده اي تجزيه طلب را جدا 
كنند. در ادامه بخش  هايي از واكنش هاي 
كاربران در اين خصوص مرور شده است. 

   امير ساالر:
اتفاقات تبريز فراتر از حوادث يك مسابقه بر 
مبناي كري هاي فوتبالي بين #پرسپوليس 
و #تراكتور اس��ت. تركيه و جمهوري باكو از 
تراكتور به عنوان بستري براي مانور رسانه اي 
استفاده مي كنند كه اگر با شناسايي عوامل 
اخاللگر پاكسازي نشود با اقدامات ضدامنيتي 

نقاط ديگر را آلوده خواهد كرد!
   علي قلهكي:

تصاوير و فيلم هاي بازي امروز »تبريز« واقعاً 

تاس��ف آور بود. چه زماني قرار اس��ت بساط 
تجزيه طلبان تحِت حمايت تركيه و جمهوري 
آذربايج��ان از دي��اري كه زادگاه ش��هداي 

برجسته جنگ و انقالب بوده، جمع شود؟!
   وحيد بهمن:

به عنوان يك تبريزي از صحنه هاي بازي امروز 
پرسپوليس و تراكتورسازي كه به خشونت و 
فحاشي كشيد و نيمه تمام ماند، واقعاً ناراحت و 
شرمنده شدم. اين حجم از فحاشي و خشونت 
غير قابل پذيرش است. بارها گفته ام، فوتبالي 
كه بخواهد به يكپارچگي ملت ايران اينگونه 

ضربه بزند، از بيخ و بن نباشد بهتر است. 
   كيوان ساعدي:

مردم ايران همچنان آذربايجان را با اسطوره هايي 
مانند ستارخان و باقرخان و باكري و باقري و... 
مي شناسند. حس��اب چند نفر جاهل يا فريب 

خورده در بين تماشاچيان فوتبال جداست. 
   جعفر برزگر:

احمق ها همه جا حضور دارند؛ حيف فرهنگ 
و تاريخ آذربايجان كه يك عده بي اصل و نسب 
نام هواداران پرشور #تراكتور را خراب كنند. 
بارها نسبت به اين جريان مزدور هشدار داديم 

اما عافيت طلبان محافظه كار سكوت كردند. 
#تراكتور #پرسپوليس

   محمدرضا رضواني:
سال هاست دنبال سوءاستفاده از هوادارن 
#تراكتورسازي هستند. در مقابل رفتارهاي 
ناهنجار در اس��تاديوم يادگار امام سكوت 
كردند. روز به روز بدتر مي شوند. عليه كشور 
شعار مي دهند. پرچم حكومت از دست رفته 
#آذربايجان_ايران_جان را علم مي كنند. 
تا به ريش وطن پرستاني چون ستارخان و 

باكري بخندند. 
   سيدامير سياح:

همه ما همسايه، هم دانشگاهي، همكار يا دوست 
تبريزي داريم و ديده ايم چقدر با ش��خصيت، 
مهربان، مؤدب و باشرف هس��تند. طرفداران 

تراكتور امروز شبيه تبريزي ها نبودند. 
   سجاد چهرازي:

تُرك هاي عزيز هيچ موقع خام چند تا بچه 
مچه اي كه تو ورزشگاه تز تجزيه طلبي ميدن، 

نميشن! #بازي_پرسپوليس_تراكتور
:»Ali Alzv  « كاربري با نام   

به عنوان ه��وادار تراكتور واقعاً واس��ه رفتار 

هواداران تراكتور در اس��تاديوم متأسفم! با 
اين كارا فقط اس��م تبريز و ترك ها را خراب 
كردين، به عنوان يه هوادار از تمام هواداران 
پرسپوليس و بازيكنانش معذرت مي خوام. 

#تراكتور #پرسپوليس #فوتبال
   علي معين الديني:

عده اي از ملي نماهاي نادان و فيك حوادث 
استاديوم تبريز را به عموم مردم تبريز تعميم 
ميدن. هدف اصلي پانتركا هم همين است. 
بدنام كردن تبريز از اه��داف اراذل پانترك 
اس��ت كه اراذل فيك ملي نما هم در همون 
راستا فعاليت مي كنن. دوستان عاقل دچار 

چنين اشتباهي نشن. 
   نجمه مشايخي:

آيه صريح قرآن كريم هس��ت كه اگر قوم و 
عشيره ات براي تو از دين من ارزشمند تر است 
تو فاسقي... به ش��خصه عاشق زبان شيرين 
تركي و مردم قهرمان و حماس��ه ساز تبريز 
هس��تم و ارادت خاصي به خطه آذربايجان 
دارم. ولي آتش فتن��ه پانترك هاي جاهل و 
معدود بايد جدي گرفته شده و برخورد شود. 

اين پازل اسرائيلي است.
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حساب تبريز از چند تماشاگرنما  اخاللگر فوتبال جداست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به توقف بازي پرسپوليس – تراكتور

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.

اوقات خود را هدر ندهيد!
آيت اهلل فاطمي نيا )ره(:

از ابتدای صبح كه بيدار مي شود، دنبال اين است كه ببيند فالن مسئول 
چه گفت؟ فالن كس چه كرد؟ فالن روزنامه و سايت چه نوشت!؟ رها 
كنيد! اوقات خود را هدر ندهيد! هرچقدر كه خود را مشغول اين امور 

بي فايده كنيد، در عبادات حضور قلب نخواهيد داشت!
جوانان عزيز، روزانه زماني را به كسب معارف ديني اختصاص دهيد، 
با نهج البالغه مواليمان اميرالمومنين)ع( انس بگيريد؛ ادعيه صحيفه 
سجاديه را با تأمل مطالعه بفرماييد! اينها مملو از معارف عميق است. 
حيف است كه يك شيعه با معارف اهل بيت )عليهم السالم( مأنوس 

نباشد؛ خسران محض است!
»Bahjat313_ir« منبع: كانال تلگرامي

   آیينه نفس

5 راه براي پرورش هدف در نوجوانان

علي صمدزاده در توئيتي نوشت: با استعفاي غيدا زعبي نماينده پارلمان #رژيم_صهيونيستي، 
كابينه ائتالفي بنت- الپيد كه پيش تر با استعفاي عيديت سيلمان، برتري خود را از دست داده 
بود، در آستانه فروپاشي قرار گرفت. نسبت ائتالف دولت به مخالفان ۵۹ به ۶۱ شده است؛ يك 

گام تا انحالل پارلمان و برگزاري انتخابات در فصل پاييز!

صفحه توييتر ديجياتو نوش��ت:  ش��كايت ديگري از اپل؛ صداي بلند ايرپاد به ش��نوايي 
پسربچه اي آسيب دائمي وارد كرد. خانواده كودكي در تگزاس به دليل صداي بلند »هشدار 
امبر« ايرپاد پرو براي وضعيت اضطراري كودك ربايي و آس��يب دائمي به شنوايي فرزند 

۱2ساله شان، از اپل شكايت كردند.

كانال تلگرامي »حكمت زندگي« يادداشتي 
را از كندال كاتن برانك ك��ه در مجله  نيكي 
بزرگ تر، دانش��گاه بركلي به چاپ رس��يده 
است با ترجمه دكترحسن رضايي به اشتراك 
گذاش��ت. در اي��ن يادداش��ت مي خوانيم: 
تحقيقات من طي ۱۵ سال گذشته بر اهداف 
جوانان در زندگي متمركز بوده است. من و 
همكارانم مواردي را كه الهام بخش هدف در 
زندگي جوانان است، بررسي كرده ايم. ما روش 
توسعه اهداف را مطالعه كرده ايم؛ و تفاوتي كه 
داشتن هدف در زندگي جوانان ايجاد مي كند 

را بررسي كرده ايم. 
در طول يك ونيم دهه كار، حداقل دو يافته 
مهم آشكار شده اس��ت. اول، پي برديم كه 
داشتن يك زندگي هدفمند به طرق مختلف 
سودمند است. هدف با سالمت جسماني، از 
جمله خواب بهت��ر، درد مزمن كمتر و عمر 
طوالني تر؛ و س��المت رواني، از جمله اميد، 
شادكامي و رضايت از زندگي، مرتبط است. 
دومين چيزي كه به آن پي برده ايم اين است 
كه اين تجربه نادر است. فقط يك نفر از هر 
پنج ]دانش آموز[ دبيرستاني و يك نفر از هر 
سه جوان در سنين دانشگاه اعالم مي كنند كه 

زندگي هدفمندي را سپري مي كنند. 
با در نظر گرفتن مجموع اين يافته ها �� كه داشتن 
يك زندگي هدفمند يك تجربه سودمند اما نادر 
اس��ت �� من و اعضاي آزمايشگاه رشد اخالقي 
نوجوانان من، شروع به جست وجوي راه هايي 
جهت تقويت هدف در مي��ان جوانان كرديم. 

در اين فرآيند به چيزهاي زيادي درباره  اينكه 
چگونه جوانان اهداف بلندمدت و معني داري 
را شناسايي مي كنند كه به آنها امكان مي دهد 
در جهان گسترده تر سهيم باشند، پي برديم. در 
ادامه پنج رويكرد مبتني بر تجربه را بيان مي كنم 
كه والدين و مربيان مي توانند از آنها براي كمك 
به جوانان در كشف يك مسير معنادار شخصي 

در زندگي استفاده كنند. 
۱- هدف را الگوسازي كنيد

آيا تا به حال به نوجوان يا ]فرزند[ بيست وچند 
ساله  خود گفته ايد كه چه چيزي به زندگي خود 
شما ]والدين[ هدف مي دهد؟ آيا سعي كرده ايد 
توضيح دهيد كه چگونه بزرگ كردن كودكان 
زندگي تان را سرشار از هدف مي كند، يا چگونه 
انجام كاري كه تأثير مثبتي بر زندگي ديگران 
دارد به زندگي تان جهت مي دهد؟ مسلم است 
كه ما به ندرت از چيزهايي ك��ه به زندگي مان 
هدف مي بخشد صحبت مي كنيم، اما انجام اين 
كار بسيار مهم است. ]اين كار[ نه تنها به آشنايي 
نوجوانان با زبان هدف كمك مي كند، كه مي تواند 
به آنها كمك كند تا درباره  چيزهايي كه به زندگي 

خودشان هدف مي بخشد فكر كنند. 
۲- روي نقاط قوت و ارزش هاي جوانان 

تمركز كنيد
به جوانان كمك كنيد تا نق��اط قوت خود را 
شناس��ايي كنند و ارزش هايي را كه بيش از 
همه براي ش��ان مهم اس��ت در مد نظر قرار 
دهند. هدف زماني پديدار مي شود كه جوانان 
از نقاط قوت خود جهت ايجاد تغييرات معنادار 

شخصي در جهان گسترده تر استفاده كنند. 
براي مثال، جواني كه به محيط زيست اهميت 
مي دهد و به همان اندازه نويسنده  خوبي است، 
ممكن است هدف خود را در ترويج حفاظت از 

محيط زيست از طريق روزنامه نگاري بيابد. 
۳- قدرداني را بپرورانيد

شايد تقويت هدف از طريق پرورش چهارچوب 
فكري قدرشناسانه دور از عقل سليم به نظر 
برسد، اما كارساز اس��ت. كمك به جوانان در 
تأمل در مورد موهبت ها و افرادي كه به آنها 
موهبتي بخشيده اند به طور طبيعي جوانان را 
متمايل مي كند كه به اين بينديشند كه قصد 
دارند چگونه اداي دين كنند. هر شب هنگام 
ش��ام، از هر يك از اعضای خانواده بخواهيد 
حداقل درباره  س��ه چيزي ك��ه در طول روز 
خود به خاطر آنها سپاس گزار هستند صحبت 
كنند. يا از تعطيالت، مانند روز شكرگزاري، به 
عنوان راهي براي شروع يك گفت وگوي مداوم 

در خصوص قدرداني استفاده كنيد. 
۴- جوانان را تشويق كنيد كه با دوستان 

و اعضای خانواده ارتباط برقرار كنند
ممكن است جوانان ندانند هدف شان چيست، 
اما ممكن است بزرگس��االن ايده هاي بسيار 
خوبي در اين باره داشته باشند. جوانان را تشويق 
كنيد تا براي حداقل پنج بزرگسال كه آنها را به 
خوبي مي شناسند ايميل بفرس��تند يا با آنها 
گفت وگويي را آغاز كنند و از آنها اين سؤال ها را 
بپرسند: )۱( فكر مي كنيد من در چه كاري به 
طور خاص خوب هستم؟ بزرگ ترين نقاط قوت 

من چيست؟ )2( به نظر شما من از انجام چه 
كاري واقعاً لذت مي برم؟ به نظر شما چه زماني 
بيشتر درگير كار هستم؟ )۳( فكر مي كنيد كه 

من چه اثري بر جهان خواهم گذاشت؟
مي توانيد با تشويق گيرندگان اين ايميل ها يا 
ساير دوستان و اعضای خانواده به پاسخ گويي 
كمك كنيد. آنها براي انجام اين كار نيازي به 
صرف بيش از پنج دقيقه ندارند؛ آنچه ش��ما 
مي خواهي��د واكنش هاي دروني آنها اس��ت. 
پاسخ هايي كه جوانان دريافت مي كنند مي تواند 
بسيار روشنگرانه باشد. معموالً زماني كه جوانان 
تصور ديگران ]از هدف[ را مي شنوند، تا حدود 

زيادي به هدف خود پي مي برند. 
۵- بر افق دور تمركز كنيد

اغلب اوقات، گفت وگوهاي ما ب��ا نوجوانان بر 
اينجا و اكنون متمركز اس��ت: آي��ا تكاليف را 
تمام كردي؟ براي كدام كالج ها درخواس��ت 
مي فرستي؟ براي امتحان فيزيك خود آماده اي؟ 
در عوض، مكالماتي را مطرح كنيد كه بر تصوير 
كلي درازمدت تمركز دارند. از جوانان بخواهيد 
تصور كنند همه چيز به خوبي آنچه اميدوار ند 
پيش رفته است و اكنون آنها ۴۰ ساله هستند. 
در حال انجام چه كاري خواهند بود؟ چه كسي 
در زندگی  شان حضور خواهد داشت؟ چه چيزي 

براي شان مهم خواهد بود؟ چرا؟
اين طرز تفكر بلندمدت ب��ه جوانان كمك 
مي كند تا بر آنچه از زندگي مي خواهند تمركز 
كنند. و چراها را فراموش نكنيد؛ اهداف اغلب 

در چراها نمايان مي شوند!

يك گام تا انحالل پارلمان رژيم صهيونيستي شكايت از اپل به خاطر آسيب به شنوايي يك كودك

جزيره رنگين كمان
كانال تلگرامي »ديدني هاي جالب ايران«  نوشت: 
تنها كوه خوراكي دنيا در جزيره رنگين كمان هرمز 
در هشت كيلومتري شهر بندرعباس قرار دارد! مردم 
محلي اين كوه را »گلك« مي نامند و خاك سرخ آن 
را مانند نمك در تهيه انواع غذاها مصرف مي كنند. 
در مسير دريايي قشم به جزيره هرمز كوه هايي به 
رنگ زرد، سفيد و قرمز ديده مي شود. در ميان اين 
كوه ها، كوه قرم��ز رنگي وج��ود دارد كه خاكش 
خوراكي اس��ت و مردم محلي از خاك سرخ آن به 
عنوان ادويه در طبخ ماهي و نان و تهيه ترشي و مربا استفاده مي كنند. متأسفانه در سال هاي اخير 
و پس از معروف شدن خاك رنگارنگ و كمياب جزيره هرمز هجوم ملت به اين منطقه و جمع آوري 

و فروش خاك آنجا و عدم رعايت نظافت باعث انزوا و نابودي اين جزيره شده است!

چرا به علم اعتماد كنيم؟
دكتر موسي اكرمي در كانال تلگرامي خود نوشت: آيا پزشكان 
واقعاً مي دانند چ��ه مي گويند وقتي به م��ا مي گويند كه 
واكس��ن زدن خطري ندارد؟ آيا باي��د حرف متخصصان 
اقليم شناس��ي را باور كنيم كه درب��اره خطرات گرمايش 
جهاني هشدار مي دهند؟ چرا بايد به علم اعتماد كنيم آن 
هم وقتي سياستمداران ما چنين اعتمادي ندارند؟ چگونه 
معرفت علمي )و خودمان( را از شر كساني حفظ كنيم كه 
علم منافعشان را تهديد مي كند؟ در عصر اخبار جعلي و 
حقايق ش��به علمي و در دوره اي كه ايدئولوژي و نظرات 
شخصي غيرعلمي روي دست شواهد تجربي و روش علمي 
بلند شده است، علم چه جوابي دارد؟ چرا، چگونه و در چه 
زماني مي توان يا نمي توان به علم اعتماد كرد؟ چرا معرفت علمي را خصوصيت اجتماعيش قابل 
اعتماد مي كند؟ چگونه به حقيقت دست مي يابيم؟ نيومي اورسكيز در اين كتاب بسيار مهم دفاعي 
جسورانه و قاطع از علم مي كند و روشن مي سازد كه چرا ماهيت اجتماعي معرفت علمي بزرگ ترين 

نقطه  قوت آن است و نيز مهم ترين دليلي كه مي توانيم به علم اعتماد كنيم. 
به تازگي كتاب »چرا به علم اعتماد كنيم؟« به همت فرهنگ نش��رنو منتش��ر ش��ده است. 
نشست هفتگي ش��هر كتاب در روز سه شنبه سوم خرداد س��اعت ۱۵ به نقد و بررسي كتاب 
»چرا به علم اعتماد كنيم؟« اثر نيومي اورسكيز با ترجمه  ميثم محمداميني اختصاص دارد 
كه با حضور ابوتراب يغمايي و ميثم محمداميني برگزار مي شود. عالقه مندان مي توانند اين 
نشست را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني ketabofarhang، كانال تلگرام 

bookcitycc و صفحه  اين مركز در سايت آپارات پيگيري كنند.

 بيلبورد عجيب شهرداري بولو در تركيه 
خطاب به مهاجران سوري

كانال هاي خبري تلگرام گزارش دادند: 
تانژو اوجان، شهردار بولو كه با نظرهاي 
ويژه اش در مورد بازگرداندن مهاجران 
س��وري به كشورش��ان، گاه و بي گاه 
س��وژه اخبار تركيه مي ش��ود، اينبار 
بيلبوردي عجيب در شهر خود نصب 
كرد.  اوزجان در اين بيلبورد نوشت: به 
پناهندگان موقت اعالم مي كنم، ۱۱سال پيش اعالم كرديد كه به عنوان مهمان به كشورمان 
آمده ايد. اين مهماني خيلي طول كشيد. بحران اقتصادي كشورمان را مي بينيد.  اين بيلبورد 
مي افزايد: جوانانمان بيكارند، در اين شرايط ديگر آب و ناني كه با شما قسمت كنيم، نداريم.  متن 
بيلب��ورد مذكور ادامه مي دهد: همانطور كه آمديد، وقت رفتن رس��يده اس��ت. ديگر ش��ما را 
نمي خواهيم. به كشورتان بازگرديد.  اوزجان پيش تر نيز اعالم كرده بود كه آب مصرفي خانه هايي 

كه ساكنان آنها شهروندان سوري هستند را با بهايي گرانتر ارائه خواهد كرد.

 2 راه حل پيشنهادی 
براي حل وفصل بحران خودرو در كشور

حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: دو راه حل اساس��ي و بنيادين 

حل وفصل بحران خودرو در كشور:
۱( نهادينه شدن فرهنگ خريد خودرو 
براي استفاده شخصي نه پس انداز؛ ايران 
تنها كشوري است كه خريداران، خودرو 
را با اولويت پس انداز و س��رمايه گذاري 
مي خرند. وجود پاركينگ هاي شخصي 

مملو از خودروهاي صفركيلومتر يك مثال ساده در اين باره است. 
2( تسهيل و تسريع روند واردات خودروهاي باكيفيت و ارزان قيمت كه عموم مردم به خصوص 
طبقات متوس��ط به پايين بتوانند خريد كنند نه واردات خودروه��اي گران قيمتي كه فقط 

ثروتمندان توان خريد آن را داشته باشند. 
به نظر مي رسد بگومگو با خودروسازهايي كه براي توجيه عملكردشان در عرصه كم و كيف 

توليد خودرو، هزار نوع توجيه مي تراشند، كار بي فايده اي است. 

آرايش سياسي در پارلمان جديد لبنان چگونه است؟
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: انتخابات لبنان با همه فراز و 
فرودهايش به اتمام رسيد و ائتالف هاي 
آن مش��خص ش��د. در پارلمان جديد 
برخالف دوره هاي پيشين شاهد چهار 

جريان هستيم:
جريان اول ك��ه اكثريت پارلم��ان را در 
اختيار دارد جريان ۸ مارس اس��ت كه 
حدود ۶2 كرسي را مستقيماً كسب كرده و موفق ترين ائتالف انتخاباتي به شمار مي رود. ائتالف 
دوم، جريان ۱۴ مارس به رهبري سمير جعجع اس��ت كه حدود ۴2 كرسي را از آن خود كرده و 
دومين ائتالف پارلمان خواهد بود. ائتالف سوم جامعه مدني و معترضان به سيستم سياسي لبنان 
و تمام گروه هاي آن است كه مورد حمايت غرب و امريكا هستند و خواهان استحاله و دگرگوني 
نظام طايفگي در لبنان هستند كه ۱۵ كرسي را در اختيار گرفته اند. جريان چهارم افراد مستقل 
هستند كه حدود ۹ كرسي را از آن خود ساخته اند.  در نتيجه بايد گفت در پارلمان آينده ۴ جريان 
در پارلمان وجود دارند اما در هنگام ائتالف سازي، جريان ها به جذب افراد مستقل مي پردازند. 
با توجه به شناختي كه از كانديداهاي مستقل وجود دارد بايد گفت تعدادي از آنها به ۸ مارس و 
برخي به ۱۴ مارس خواهند پيوست و در نتيجه ائتالف آنها در پارلمان با افزايش كرسي روبه رو 
مي شود.  از آنجا كه حزب اهلل و متحدانش ۶2 كرسي را كسب كرده اند و برخي نمايندگان فعلي با 
وجود مستقل بودن در تبليغات انتخاباتي در پارلمان گذشته جزو ائتالف حاميان مقاومت بوده اند 
تخمين قطعي زده مي شود كه حزب اهلل و حاميانش اكثريت مطلق )نصف بعالوه يك( را از آن 
خود سازند.  در نتيجه از اآلن مشخص است كه نبيه بري از طايفه شيعه همچنان رئيس پارلمان 
خواهد بود و با توجه به كبر سن و پيري ميشل عون و عدم تمايل او براي رياست جمهوري، هنوز 
مشخص نيست كدام شخص از مسيحيان اين س��مت را بر عهده گيرد و لكن عطف به تركيب 
پارلمان، تعيين كننده بودن اراده جريان ۸مارس براي انتخاب رئيس جمهور را يادآور مي شود.  در 
طايفه اهل سنت اما اختالفات و چنددستگي ها فراوان ارزيابي مي گردد و كار انتخاب نخست وزير 
براساس اجماع اين طايفه اصالً راحت نيست؛ چون پس از تحريم انتخابات توسط سعد حريري و 
المستقبل، هيچ جرياني اكثريت قابل توجه را در اختيار ندارد و فواد سينيوره )اهل صيدا( و اشرف 
ريفي )اهل طرابلس( كه هر دو از مخالفان ۸ مارس هستند نيز نتوانسته اند نمايندگان قابل توجهي 
به پارلمان بفرستند و خود آنها نيز اختالفات عميقي دارند.  الزم به يادآوري است كه وضعيت 
نمايندگان ۸ مارس در طايفه سني در پارلمان جديد بهتر از دوره گذشته است.  در پايان نگارنده 
يادآور مي شود كه با توجه انصراف حريري و رهبري سمير جعجع بر اقليت ۱۴ مارس و پول هاي 
هنگفت سعودي، لبنان طي ماه هاي آتي اتفاقات تنش زايي را تجربه خواهد كرد اما با توجه به 
اكثريت پارلماني جريان ۸ مارس و قدرت باالي نظامي حزب اهلل و حمايت اين جنبش از ارتش 

لبنان، بعيد است كه جنگ داخلي در عروس خاورميانه شعله ور گردد.

انسان مانند رودخانه است
كاربري با نام »گالبتون« نوشت:  فراموش نكن كه انسان مانند رودخانه 
اس��ت؛ هر چه عميق تر باشد آرامتر است. انس��ان بزرگ بر خودسخت 
مي گيرد و انسان كوچك برديگران. انس��ان قوي از خودش محافظت 
مي كند، و انسان قوي تر از ديگران. و قطعاً اين قدرت را فقط مي توان در 
پناه پروردگار داشت. هركس كه به او نزديك تر است، قدرتمندتر است.  

خداي من بهترين »وكيل« است
 مهديه عيوضي در توئيتي نوشت: من وكالت زندگي ام را به خدا داده ام، 
چرا كه خداي من »بهترين وكيل« است و طبق ماده ۶۶۷ قانون مدني: 
وكيل بايد مصلحت موكل خود را به بهترين شكل ممكن رعايت كند. 

حسبنااهلل و نعم الوكيل.

 تصويري بدون شرح 
از باطن امريكا و منافقين

مهدي جهان تيغي در توئيتي نوش��ت: اين عك��س، تصويري از باطن 
دولتم��ردان امريكايي و ظاهر واقعي گروهك منافقين هس��ت و هيچ 

تحليل و تفسير مازادي الزم ندارد.

    تصویر منتخب
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