
انتش�ار پس�تي در صفحه اينس�تاگرامي 
جنبش مي تو در ايران و توهين به ش�هدا و 
رزمندگان دفاع مقدس موجب خشم كاربران 
شبكه هاي اجتماعي شد. كاربران انتشار اين 
دست از مطالب را جهت دار و به دليل تخريب 
ارزش هاي دفاع مقدس بين مردم و نس�ل 
جديد دانستند و از مدعي العموم خواستند 
تا هر چه س�ريع تر با قاطعيت با اين مسئله 
برخورد نمايد. كاربران همچنين از مادران 
و خانواده هاي ش�هدا به دلي�ل اين توهين 
عذرخواه�ي كردند. در ادام�ه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

   عبداهلل گنجي:
به عنوان كس��ي كه دهها نفر مقابل ديدگانم در 
فاو، شلمچه، طالئيه و مجنون - خوزستان- پرپر 
ش��دند و چندين نفر از خانواده ام اينجا شهيد و 
جانباز ش��دند هرگز نمي گذرم. واقعاً جمهوري 
اسالمي دست ما را بسته است. شهرت كاذب حتماً 
به هذيان شهوت منتهي مي ش��ود. اينجا هدف 

دستكاري باورهاي اعتقادي تثبيت شده است. 
   كاربري با نام »خانم صابري«:

آقاي قوه قضائيه بنده به عنوان يكي از منتسبين 
به خانواده شهدا، خواستار برخورد شديد با عامل 
انتشار تهمت و افترا نسبت به مقام واالي شهدا 
و رزمن��دگان دفاع مقدس درفض��اي مجازي 
مي باشم. با رسيدگي قاطع به اين شكايت، قلب 
زخم خورده ملت قهرمان ايران را التيام بخشيد. 

   علي بيطرفان:
حاال ديگه خودتون رو مقابل شهدا و رزمند ه ها 
قرار ميدين ؟! اونايي كه رفتن با دسِت خالي 
جنگيدن جلوي ص��دام يا به خاط��ر دين و 
ناموسشون رفتن يا به خاطر كشور يا هر سه. 
از هر نظري كه نگاه كنيم اين حرف شما ِزر 
مفتي بيش نيس��ت، اين بار حماقت بزرگي 

كردين. كامنت هاي مردم رو بخونيد. 
   احمد صبوري:

كور خوانده اند. مردم قدر كساني را كه برايشان 
خون داده ان��د مي دانند. ارزش ه��اي دفاع 
مقدس و رشادت هاي رزمندگان از ياد رفتني 
نيست اما مدعي العموم بايد برخورد كند تا 

بدانند با مقدسات ايراني نبايد بازي كرد. 
   كاربري با نام »امير حسين«:

هي��چ كاري در حق ش��هدا نكردي��م. ياد اين 
قهرمان ها كمرنگ شد و االن به راحتي بدترين 

توهين ها به شهدا توسط عقب افتاده ترين افراد 
تاريخ ميشه و ما بيشتر شرمنده شهدا ميشيم. از 
داغ مادر شهيد نميترسيد؟ خدا لعنتتون كنه. 

   حسين صارمي:
فرداي سقوط خرمشهر، ارتش بعث جسد 
عريان يك دختر خرمشهري رو به تيركي 
در آن طرف كارون آويزان كردن، تكاوران 
نيروي زميني ارتش با س��ه شهيد باالخره 
تونستند جسد دختر رو پس بگيرند! دقت 
كنيد: سه شهيد براي يك جسد! خون همان 

شهدا دامنگير سلبريتي هاي دوزاري... !
   محمدمهدي عبداللهي:

يك عده باش��رف با پاى خودشان رفتند و با 

زخم گلوله  دشمن شهيد ش��دند تا عده اى 
بى شرف هم با زخم زبان، دوباره آنها را شهيد 

كنند. شهدا شرمنده ايم...
   فائزه طاليي:

كم حرف مي زد. سه تا پسرش شهيد شده بودند. 
ازش پرسيدم »چند سالته، مادر جان؟« گفت: 
»هزار سال.« خنديدم. گفت: »شوخي نمي كنم. 
اندازه هزار سال بهم سخت گذشته.« صداش 
مي لرزيد. براي وطن و نام��وس جون دادن و 
خون دل خ��وردن. چقدر ميتونيد بي ش��رف 

باشيد آخه! #سلبريتي_وطن_فروش
   كاربري با نام »دختر حاجي«:

چط��ور روتون ش��د ب��راي معروف ش��دن 

جنبش��تون به ش��هدا و رزمنده ه��ا بهتان 
بزنيد؟ جواب شما باش��ه با مادراي شهيدي 
كه نورچشميشون رو فرستادن واسه دفاع از 
امثال شماها و بعدها سهمشون از بچشون يا 
چند تكه استخون بود يا فقط يه قاب عكس و 
چشم انتظاري... الحق كه دوزاري برازنده ترين 

صفت براي شماهاست. 
   علي اكبر رائفي پور:

اين خواسته عموم مردم ايران است! مدعي 
العموم كي قرار است به حساب اين سلبريتي 
وطن فروش رسيدگي كند؟ ما از كنار مسئله 
توهين به شهدا به سادگي نخواهيم گذشت. 

#قيام_مردم_عليه_سلبريتي_ها

ارزش هاي مقدس دفاع مقدس  حذف شدني نيست

 كاربران شبكه هاي اجتماعي در پي توهين به شهدا 
خواستار برخورد با مديران صفحه اينستاگرامي »مي تو« شدند

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.

دنيا آبرو  بر است!
آيت اهلل جوادي آملي:

آن چيزي كه به نام دنياست، رسواس��ت، بي آبروست. بي آبرو آدم را 
بي آبرو مي كند، تالش و كوشش كه ندارد! بعضي از نصوص هم اين 
مسئله را باز كردند كه تالش و كوشش دنيا اين است كه آبرويتان را 
ببرد، همين؛ مواظب باشيد، اينها كاري به مال و منال شما ندارند. از آدم 
مسلوب الحيثيه چه كاري ساخته است؟! )ال تغّرنكم الحياه الّدنيا(*، 
كارش آبرو بردن اس��ت.  مي بينيد در چند جاي نهج البالغه * دارد 
كه: »اُوبي«، »َوبي« و »ُموبي« فرمود: حواستان جمع باشد، اين مثل 
غده سرطان نيست كه بگوييد خطر دارد؛ باالخره علل و اسباب مرگ 
فراوان است، يكي شان هم سرطان است. سرطان باالخره مي كشد، 
بسيار خب؛ اما آبروبر نيست! فالن شخص سرطان گرفت، خدا شفا 
بده؛ اينطور نيست كه حاال آبرويش رفته باش��د! اما اين دنيازدگي 
مثل سرطان نيست كه كشنده باشد؛ آبروبر است. »اُوبي«، »َوبي« و 
»ُموبي« اين تعابير در نهج البالغه هست.  حاال اگر كسي به وبا مبتال 
شد... اين گاوها كه آشنا نيستند، يك علف سبزي كه وباخيز است به 
سراغش مي روند؛ وقتي خوردند، وبا مي گيرند. آدم چه در منزل باشد، 
چه در بيمارستان باشد؛ باال طاس، پايين لگن؛ باال طاس، پايين لگن 
آبرو نمي ماند براي كسي! فرمود: اين اُوبي است، َوبي است،آبروبر است. 
اگر كسي وبا گرفت، هر لحظه تقاضاي مرگ دارد؛ باال و پايين، عاق و 
عوق! نه پيش خانواده اش آبرو دارد، نه پيش بيمارستان آبرو دارد؛ اين 

چيست! فرمود: كارش اين است، حواستان جمع باشد. 
وقتي به طرف يك چيزي مي رويد، خداي ناكرده اگر نامشروع باشد، اين 
علف سبز وباخيز است. يك گوسفند يا گاو اگر نداند كه اينجا چه خبر 
است، در اين علف چه خبر است، مي خورد حيوانك؛ بعد وبا مي گيرد. 
بعضي از بيماري هاس��ت مثل »بَ��َرص« اين را گفتن��د پرهيز كنيد. 
بيماري هاي ديگر كه اينجور نيست كه بر فرض دل درد دارد، سر درد 
دارد، سكته مي كند؛ اينها آبروبر نيست، اما آن بَرص آبروبر است، اين وبا 
آبروبر است؛ اينها را حضرت )امير( فرمود: دنيا اين بالها را مي آورد، نه 

سرطان مي دهد كه دنيا وبا مي دهد، چيزي براي آدم نمي ماند!
منب�ع: كان��ال تلگرام��ي »آيت اهلل العظم��ي ج��وادي آمل��ي 

)مدظله العالي(« به استناد درس خارج فقه مورخ 1400/10/13

   آیينه نفس

چند توصيه به وزير بعدي رفاه

علي عليزاده در توئيتي نوشت: امريكا ۲01۹ در ونزوئال  و بوليوي كودتاي انتخاباتي كرد اما 
نه فقط مادورو و مورالس بازگشتند بلكه نيكاراگوئه، شيلي  و حاال هم كلمبيا يك به يك به 
 IMF دست عدالتخواهان ضدامپرياليست افتاد. روزهاي شكست ناپذيري سلطه  امريكا و

و WTO اش رو  به پايان است. صداي پاي  دنياي جديد را مي شنوي؟

محمود قائدي در توئيتي نوشت: در حالي كه در كشورهاي غربي نظير انگليس مهاجران 
را به رواندا و امثال آن مي فرس��تند يا در دريا غرق مي كنند، در ايران در نهايت احترام از 
مهاجران استقبال مي ش��ود. تصوير مربوط به ديدار دبير و س��خنگوي دولت با جمعي از 

مهاجران نخبه مقيم ايران. 

احمد ميدري در كانال تلگرامي خود نوشت: هشت سال معاون 
رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بودم، تجربه اي 
كه تاكنون هيچ فردي در اين سمت نداشته است. عمر وزير 
رفاه و معاون رفاه در تاريخ قبل و بعد از انقالب همواره كمتر از 
دو سال بوده است. تجربه اندوخته شده متعلق به جامعه است 
و برحس��ب وظيفه بايد به ديگران انتقال داده شود. برخي از 
اين تجارب را در جاهاي ديگر نوش��ته و در اسفندماه هم در 
يك گزارش دروني مستند كرده ام تا در دوره بعد تداوم يابد. 
حضوري و مكتوب هم به آقاي عبدالملكي انتقال داده ام. حال 
كه او استعفا كرده است و فرد ديگري وزير خواهد شد مهم ترين 
نكاتي را كه وزي��ر رفاه بعدي بايد به آن توجه كند فهرس��ت 
مي كنم، چراكه شكست اين دولت را شكست خود دانسته و 

مردم ايران هزينه شكست ها را متحمل مي شوند:
1 ( فلس��فه وجودي وزارت رفاه در همه كش��ورها هشدار به 
دولت ها از وضعيت فقرا قبل از حضور آنها در خيابان اس��ت. 
وزارت رفاه در ايران نيز مس��ئول سنجش فقر و آگاهي دادن 
به دولت از وضعيت محرومان است. دولت ها آموخته اند قبل از 
شنيدن فرياد فقرا بايد به داد آنها برسند. معاونت رفاه در ايران 
تنها دستگاهي است كه مسئول انجام اين وظيفه و توانا به انجام 
آن وظيفه است. تثبيت اين وظيفه و هشدار مستمر به دولت 
و همه قواي نظام خدمت بزرگي است كه با همه تلخي هايش 
نبايد فراموش شود. معاونت رفاه براي هر فرد، خانوار، محله و 
شهري شناسنامه فقر و رفاه آنها را تهيه كرده است و برپايه آن 

مي توان گزارش هاي بروز از وضعيت فقر در ايران ارائه داد. 
۲ ( فقر اشكال و انواع مختلف دارد و مسئوليت سنجش همه 
اشكال فقر از جمله فقر درآمدي، فقر آموزشي، فقر سالمت، 
فقر حقوقي، فقر مالي و فقر دسترسي به زيرساخت ها وظيفه 
اين وزارتخانه اس��ت. براس��اس آيين نامه هاي مصوب دولت 
)آيين نامه چتر ايمني( اين وزارتخانه مسئول است كه در شش 

ماه نخست هر سال وضعيت همه اين اشكال فقر را با همكاري 
دستگاه ها اندازه گيري و گزارش كند. معاونت رفاه پس از تالش 
فراوان در دو سال پاياني دولت قبل اين توانايي را به دست آورد. 

ادامه اين راه ضرورت تام دارد. 
3 ( در حوزه فقر آموزش��ي اين وزارتخانه نه تنها مس��ئوليت 
سنجش بلكه مهم ترين دستگاه براي مقابله با فقر آموزشي 
اس��ت. مقابله با فقر آموزشي از طريق بس��ط آموزش فني و 
حرفه اي امكانپذير اس��ت كه زي��ر نظر اي��ن وزارتخانه اداره 
مي شود و البته نيازمند همكاري با وزارت آموزش و پرورش 
است. كش��ورهايي موفق به امحاى فقر آموزشي شده اند كه 
بيش از ۷0 درصد دانش آم��وزان خود را به نظام آموزش فني 
و حرفه اي و مهارت آموزي سوق داده اند، اين تحول به عهده 

سازمان آموزش فني و حرفه اي است. 
4 ( در حوزه فقر س��المت عالوه بر س��نجش فقر سالمت اين 
وزارتخانه مسئوليت اجرايي دارد. درمان بيش از 4۵درصد مردم 
ايران به عهده سازمان تأمين اجتماعي است و اين سازمان نقشى 
تعيين كننده در اجراي طرح هاي مهم��ي مانند نظام ارجاع، 
پرونده الكترونيك سالمت و اصالح نظام تعرفه ها به عهده دارد. 
۵ ( اگر مقررات صندوق هاي بازنشستگي اصالح نشود  تورم 

و بيكاري در كشور مهار نخواهد شد. ۹۵ درصد بازنشستگان 
اين كشور قبل از ۶0 سال بازنشست مي ش��وند و ۵0 درصد 
كسري بودجه دولت مربوط به كمك به اين صندوق هاست. 
هر قدر ديرتر مقررات اين صندوق ها اصالح شود هزينه هاي 

آن سنگين تر خواهد بود. 
۶ ( پايگاه رفاه ايرانيان يك زيرساخت بزرگ براي سياستگذاري 
در همه عرصه هاست. اين پايگاه بايد به صورت برخط به ساير 
بانك هاي اطالعاتي متصل شود. بر اس��اس تجارب جهاني 
و مس��تندات موجود پايگاه بايد به بانك مركزي يا يك بانك 
دولتي منتقل شود. وقت خود را صرف تأمين زيرساخت نكنيد 

و اين پايگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهيد. 
۷ ( اين وزارتخانه براساس س��نت جهاني منادي يك شيوه 
حكمراني است: گفت وگويي اجتماعي و سه جانبه گرايي كه 
تعيين حداقل دس��تمزدها يكي از مصاديق آن است. به نفع 
حكومت است ش��يوه حكمراني را به سوي سه جانبه گرايي 
تغيير دهد. در اين حالت دولت در مقابل گروه هاي اجتماعي 
قرار نمي گيرد بلكه پس از مذاكره دو گروه با منافع متفاوت به 
عنوان قاضي و طرف س��وم وارد تصميم گيري مي شود. اين 
شيوه حكمراني نياز بزرگ مردم و حكومت است كه متأسفانه 

از تشكيل دولت مدرن تا امروز از آن غفلت شده است. 
8 ( آخري��ن و مهم ترين توصيه. آنچ��ه اين وزارتخان��ه را از 
وظايف حاكميتي و مهم فوق بازداش��ته اس��ت »امر مهلك 
اداره شركت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي« است. 
ريسمان اداره اين ش��ركت ها را به دست ساختارهاي رسمي 
آنها يعني هيئت مديره صندوق ها و شركت واگذار كنيد و هر 
قدر بيشتر به سمت شما آمدند شما بيشتر از آنها فرار كنيد. 
در غير اينصورت نه صداي فقرا خواهيد بود، نه شيوه حكمراني 
در اين كشور را اصالح خواهيد كرد و نه گامي براي حل بحران 

صندوق هاي بازنشستگي بر خواهيد داشت. 

روزهاي پاياني شكست ناپذيري سلطه  امريكا تفاوت مواجهه با مهاجران در ايران و انگليس

از هم ياد بگيريم
حجت مشتاقيان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: گاهي زندگي آسون نيست. همه 
ما تجرب��ه رنج هاي ب��زرگ و ان��دوه رو 
داشتيم. گاهي هم شادي و خوشي. همه 
ما راه هايي پيدا كرديم براي زندگي كردن 
با وجود همه رنج ها. وقتي ميبينم كسي 
شروع به نوشتن و خاطره پردازي ميكنه 
خوش��حال ميش��م. ناب ترين ش��كل 
گفت وگو. انساني خودش رو براي بقيه ثبت ميكنه تا هر كه دوست داشت، هر زماني دوست داشت، 
نوشته رو بخونه. اين اتفاق تو گفت وگوهاي عادي نميفته. خيلي بايد شرايط خاصي باشه كه افراد 
از تجربه زيستشون حرف بزنن. تو خاطره پردازي، نويسنده از چيزايي مينويسه كه تو زندگيش 
مهم بودن، چيزايي كه ياد گرفته، تجربه زيسته. چيزايي كه فقط به دوستاي صميمي گفته ميشه. 
چيزي كه خاطره پردازي رو قشنگ ميكنه همين صميميت هست. اسرار نگفتني. چيزايي كه 

معموالً سانسورش ميكنيم. نوشتن و خاطره پردازي راهيه تا از هم ياد بگيريم.  

سلسله سرداران عارف
مهدي محمدي در كانال تلگرامي خود نوشت: چمران 
نمادي از يك تيپ ايده آل است. چيزي كه من آن را 
»سلسله سرداران عارف« مي خوانم. مرداني كه هم 
روز بيدارند و هم شب. خوابيدن برايشان دشوار است. 
آن را مزاحمتي دنيايي مي دانند. از معدود مواردي كه 
التماس مي كنند به چشم هايش��ان است كه طاقت 
بياورد و بسته نش��ود. روز را به رزم مي گذرانند و در 
مقابل دش��من چنانند كه نامش��ان هم ترس ايجاد 
مي كند. ش��ب هنگام اما در پيش��گاه خداوند چون 
كودكان مادرمرده زار مي زنند. اگر به مظلومي برسند 
با او چنان تواضع مي كنند كه گويي در جهان جز ياري او كار ديگري ندارند و چون به ظالم بربخورند 
چنان سخت و ستبر و مصممند كه انگار جز ايستادن مقابل ظالم كار ديگري در جهان نيست. 
خالصه جمع اضدادند. دل هايش��ان همزمان سخت اس��ت و نرم، در زمينند اما روي زمين راه 
نمي روند، مي جنگند اما مهربانند و دشمن از آنها در وحشت است، در حالي كه خود بزرگ ترين 
مهارت خويش را گريستن مي دانند. در اندازه من نيست اين سخنان، ولي ظاهراً مي توان گفت 
جهاد، اوج عرفان است. عارف تا به جانبازي نرسد هنوز مسافر است. چيزي كه يك وقتي درباره 
حاج قاسم نوشتم: هيچ كس بدون سجاده نشيني به اين مقام نمي رسد اما هيچ سجاده نشيني هم 
بي مقاتله و جهاد  بدان دست نمي يابد. بهترين تعبير خطاب به اين مردان از آن قرآن است: ان تكونو 
تالمون فانهم يالمون كما تالمون و ترجون من اهلل ما ال يرجون: اگر شما درد مي كشيد آنها هم درد 

مي كشند ولي شما به چيزي از جانب خدا اميد داريد كه آنها ندارند.

چرا بعضي ها با كوچك ترين مسائل ناراحت مي شوند؟
كانال تلگرام��ي »تبيان« نوش��ت: چرا 
بعضي ها با كوچك ترين مسائل به شدت 
ناراحت ميشن؟ شايد مسائلي كه به نظر 
شما كوچيك هس��تن براي اونا خيلي با 
ارزش باشن. ممكنه مدت زيادي تحت 
آزار روان��ي ق��رار گرفت��ه باش��ن و در 
موقعيت هاي اجتماعي خيلي حساس تر 
از ديگران باش��ن. زمان خيل��ي زيادي 
احساساتشون رو سركوب كردن و ديگه ظرفيتي براي نگه داشتن اونا ندارن و به همين خاطر سريع 
واكنش نشون ميدن. مدت زيادي همه چيز تو زندگيشون درست پيش نرفته و اميد زيادي دارن 
كه ديگه همه چيز خوب پيش بره، به همين خاطر با كوچك ترين مشكلي به هم ميريزن و گذشته 
براشون يادآوري ميشه. اونا اونقدر خسته ان كه نميتونن تظاهر كنن از چيزي ناراحت نيستن يا 
اينكه لبخندهاي مصنوعي بزنن. پس قبل از اينكه بخوايم به اونا برچس��ب تلخي و بداخالقي يا 

منفي گرايي بزنيم، فكر كنيم شايد اين واكنش به داليلي باشه كه ما از اونا بي خبريم.

گارسون يا ويتر؟
حس��ين جاويد در كانال تلگرامي خود 
نوشت: »گارسون« )garçon( در زبان 
فرانسه يعني »پسربچه« و توسعاً معني 
»پيشخدمت« )چه مرد و چه زن( گرفته 
و به شكل وام واژه راهش را به زبان هاي 
گوناگون، ازجمله فارسي، باز كرده است.  
نكته  جالب اينجاس��ت كه در كشور ما 
واژه  »گارسون« فقط در دوبله  فيلم هاي 
خارجي به گوش مي رسيده و در متن كتاب هاي ترجمه شده به چشم و كمتر كسي را مي توان 
پيدا كرد كه براي فراخواندن كارمندان رستوران ها،كافه ها و. . . آنها را »گارسون« خطاب كند! 
شايد به همراهمان بگوييم »به گارس��ون بگو فالن چيز را بياورد«، اما اين عنوان »خطابي« 
نيست و مستقيم براي صدا زدن فرد به كار نمي رود.  با گذشت زمان، حاال انگار هم »گارسون« 
و هم »پيشخدمت« مقداري بار منفي پيدا كرده اند يا شايد »ناكافي« به نظر مي رسند. خيلي 
از كافه ها و رس��توران ها از واژه هاي »ويتر« )waiter( و »ويترس« )waitress( اس��تفاده 
مي كنند تا هم نوعي »تفاخر« به خرج دهند و هم »جنسيت« پيشخدمت را معين كنند. مثاًل 
آگهي مي كنند: »استخدام ويترس« كه مشخص باشد پيشخدمت خانم مي خواهند، نه آقا. يا 
شاغالن اين حرفه، بعضاً خود را »ويتر« معرفي مي كنند.  در فارسي امروز، برخالف زبان هايي 
چون فرانسه يا عربي، تمايز مذكر و مؤنث، به اين ش��كل وجود ندارد و وام گرفتن واژه اي كه 
معادل فارسي دارد نيز پسنديده نيست، بنابراين بهتر است از به كار بردن »ويتر« و »ويترس« 
 پرهيز كني��م.  به تازگي، برخ��ي ديگر از كافه ه��ا و رس��توران ها نيز گويا براي »به س��ازي« 
)euphemism( به جاي واژه هاي »گارسون« و »پيشخدمت« از معادل »ميزبان« بهره مي گيرند. 
مثالً آگهي مي كنند: »به يك ميزبان نيازمنديم.« اين كاربرد، گرچه نكوهيده نيست، اما هنوز جا 

نيفتاده و به نظر هم نمي رسد بتوان اين »گسترش معنايي« را روي كلمه  »ميزبان« سوار كرد.

تأثير مقايسه خود با ديگران بر اضطراب
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت: روانشناسان در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه 
هر چه خودتان را بيشتر با ديگران مقايسه كنيد، خلق و خوي بد و سطح اضطراب شما بيشتر 
مي شود. اين تأثير روي افرادي كه به طور كلي اضطراب اجتماعي بااليي دارند، چندين برابر افراد 
معمولي است! اين نتيجه در دو آزمايش مختلف تكرار شده، البته اينكه افراد خود را با چه كسي 
مقايسه مي كنند. )دوست، همكار، خواهر، برادر و...( و تأثير هركدام چقدر است بررسي نشده. مثاًل 
ممكن است اضطرابي كه حاصل از مقايسه  خودتان با مديرتان است تأثير كمتري بگذارد تا مقايسه  

خودتان با همكارتان! خالصه اينكه اگر دنبال آرامش هستيد كمتر خودتان را مقايسه كنيد.

صداي سيلي، اين بار در كلمبيا
محمد ايماني در كانال تلگرامي خود نوشت: كلمبيا 
در امريكاي التين، سال ها حياط خلوت كاخ سفيد 
بود و دول��ت امريكا براي حمايت از شورش��يان 
ونزوئال از اين كشور استفاده مي كرد. اما حاال مردم 
كلمبيا رئيس جمهوري ض��د امريكايي انتخاب 
كرده اند. گوس��تاوو پترو مي گويد: »س��ليماني، 
معمار غلبه بر بنيادگرايان فاشيس��ت داعش در 
عراق و پيروزي كردها و اعراب براي رس��يدن به 
مردم ساالري بود؛ امريكا مزد او را با ترور داد. امريكا 
هميشه از ش��رورها حمايت مي كند.« مقامات 
امريكايي مي گفتند با ترور سليماني، ايران منفعل مي شود و از سوريه عقب مي نشيند اما رؤياي آنها 
كابوس شد، وقتي ديدند ونزوئاليي ها تصوير سردار سليماني را كنار قهرمانان امريكاي التين سر 
دست گرفته اند. مادورو رئيس جمهور ونزوئال مي گويد: »من مارس و آوريل ۲01۹ با سردار سليماني 
آشنا شدم. او زماني به ونزوئال آمد كه از حمالت سايبري امريكا عليه تأسيسات برق رنج مي برديم. 
من واقعاً نمي دانستم كه او چقدر عالي است، اما صحبتي كه با او داشتم بسيار دلنشين بود. او پيشنهاد 

كمك داد و دو يا سه روز بعد، كارشناسان ايراني براي تعمير تأسيسات برق به ونزوئال آمدند.«

قهرمانان ما
محمد سياهرودي در توئيتي نوشت: قهرماناي ما اونايي هستن كه بهترين 
مدارك علمي از بهترين دانشگاه هاي دنيا رو داشتن ولي واسه وطن گلوله 
خوردن و با خون خودشون شرف رو بيمه كردن نه اونايي كه حاضرن براي 
رسيدن به گرين كارت وطن خودشونو مفت بفروشن و بي شرف بميرن! 

شهيد مصطفي چمران يه قهرمان بزرگه، مثل چمران بميريم!

مشاوراني مثل حاج حسين آرزوست
دانيال معم��ار در توئيتي نوش��ت: روزگارمان خوب مي ش��د اگر همه 
مشاوران امالك شهر مثل حاج حس��ين دالوري، يك تكه كاغذ روي 
شيشه مغازه شان نصب مي كردند و مي نوش��تند: از رهن و اجاره دادن 

ملك شما با قيمت نامتعارف و خارج از توان مردم معذوريم. 

آلمان به قرن نوزدهم برگشت!
علي صفري توئيت كرد: آلمان به قرن نوزدهم برگش��ت! رابرت هابك 
وزير اقتصاد آلمان: براي جبران كمبود گاز طبيعي روسيه بايد به دوران 
استفاده از ذغال سنگ برگرديم. ليبراليسم و اربابي امريكا براي غرب 
يك ارزش و ايدئولوژي است، پس سردمداران اروپايي براي حفظ اين 

ارزش ها حاضرند اين هزينه ها را به مردمشان تحميل كنند.

|  1443 ذی القع��ده   23  |  1401 تی��ر   2 5| روزنامه جوان |  شماره  6513پنج ش��نبه 


