
   مجيد بامري:
استاندار، فرمانده س��پاه و نيروي انتظامي و 
همه در كنار مردم؛  امدادرساني به زلزله زدگان 
هرمزگان از همان س��اعات اوليه زمين لرزه. 
 براي شادي روح همه اموات و شفاي مصدومان 

اين حادثه صلواتي ختم كنيد. 
   حسين اقبالي:

حادثه زلزله بندرخمير خب��ر تلخي بود كه 
غصه دارمون كرد... اميد است جان باختگان 
اين حادثه قرين رحمت واسعه الهي قرار گيرند 
و مجروحان هم هر چه زود تر شفا پيدا كنند. 

   احمد كاظم زاده:
تخريب روستاي سايه خوش خبر دردناكي 
اس��ت كه متأس��فانه چون مردمانش صدا 
ندارن��د و هيچ س��لبريتي و رس��انه اي هم 
دلش برايشان نمي سوزد در سكوت خبري 
در ح��ال دواي دردهاي خودش��ان پس از 
زلزله هس��تند. نمي دانم چه مي شود براي 

يك منطقه سلبريتي ها يك دفعه جو گير 
مي شوند و تا لباس زير مي فرستند در يكجا 

هم اين  طور سكوت. 
   كاربري با نام »محمد كاظم«:

عيد رفته بوديم بندر لنگه و خمير، مردماني به 
شدت خوب ولي به شدت محروم. ابتداييات 
زندگي رو ازش محروم بودن. مي گفتن )و بعداً 
ديدم درسته( كه كلي از طايفه ها و شيوخ دبي 
ايراني و براي همين مناطق هستن. ولي خب 

اونجا چي شد و اينجا چي. 
   احمد روستايي:

امدادرساني سريع به روستاي سايه خوش قابل 
تقدير و تشكر است اما جاي سؤال اينجاست كه 
چرا اين قبيل حوادث توجه كاربران شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه ها را جلب نمي كند تا مطالبه 
بازس��ازي مناطق محروم و بافت فرسوده را 
داشته باشند؟ آيا حتماً بايد خسارت ها چند  

ده برابر باشد؟

   بابك ذاكري:
چندين بار شاهد چنين صحنه اي بوده ام، اينكه 
كسي بنشيند به خرابه اي زل بزند كه تا ساعتي 
پيش خانه بوده برايش. اين صحنه هميشه در 
ياد آدم مي ماند، مخصوصاً اين روزهاي فقر و 

گراني با خانه خراب شده چه مي توان كرد؟
   كاربري با نام »كيانوش«:

نام روستايتان را اولين بار بود كه مي شنيدم، 
صددرصد سايه خوش نابود شده است. صداي 
من ضعيف تر از آن است كه به گوشتان برسد 
اما براي شما كه عزيزتراز جانيد، امروز قلب من 
براي شما مي تپد. #هرمزگان #بندر_خمير 

#بندر_لنگه #سايه_خوش
   كيان مهزاد:

بايد تسليت گفت به مردم داغ ديده سايه خوش. 
داغ هميشه از دست دادن عزيز نيست، همين 
كه بنش��يني و خرابه هاي خانه اي را كه همه 
داروندارت بود بنگري و چشم به راه باشي تا 

امدادرساني دستت را بگيرد تا از خاك برخيزي 
از هر غصه و داغي باالتر است. مردم مظلومي 

هستند كه حاال مظلوم تر از هميشه شدند. 
   حسين عبداللهي:

وقتي مي گيم وام مسكن روستايي اولويت داره و 
بايد پرداخت بشه براي اينه كه از هزينه هاي بيشتر 
مالي، جاني، روحي، اجتماع��ي و... بعد از زلزله 
پيشگيري شود. بيش از 3 ميليون خانه روستايي 
غيرمقاوم تو كش��ور داريم، يعن��ي جان حدود 

۱۲ميليون نفر در خطر است. #سايه_خوش
   موسی محتشمي راد:

تجربه بحران هاي گذشته در كشور نشان داده 
در آغازين ساعات حادثه كل ظرفيت اجرايي و 
حمايتي مياد پاي كار اما مهم تر از حضور اوليه، 
برنامه ريزي، تعيين ش��رح وظايف و از همه 
مهم تر مانيتور وضعيت تا رسيدن به ثبات در 
منطقه و اطمينان از بازسازي كامل خرابي هاي 

مادي و معنوي ا ست. #زلزله #سايه _خوش

 داغ يعني به ديدن خرابه هاي 
دارو ندار زندگي خود بنشيني

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به زلزله در هرمزگان و تخريب روستاي سايه خوش

زلزله ش�نبه ۱۱تير ۱۴۰۱ در هرمزگان به گفته استاندار منجر به تخريب كامل روستاي 
س�ايه خوش بندر خمير و كش�ته  ش�دن ۵ نفر و مصدوميت بيش از ۸۰ نفر ش�د. اين 
حادثه دردناك واكنش هايي در توئيتر به همراه داش�ت هر چند كه كاربران معتقدند 

رسانه ها و ش�بكه هاي اجتماعي آنطور كه ش�ايد و بايد به اين حادثه توجه نداشتند. 
همچني�ن كاربران ضم�ن ابراز همدردي ب�ا مردم منطق�ه از تيم هاي امدادرس�ان به 
زلزله زدگان تش�كر كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد: 

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.

كسي از تو محروم نشود
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

اگر كسي وضع زندگي اش خوب نيست، از امام جواد )ع( حاجت 
بگيرد. امام جواد)ع( مدينه بود. امام رضا)ع( در ايران و در مرو بود. 
براي امام رضا)ع( خبر آوردند ك��ه خادم ها هر وقت مي خواهند 
پسرشان را از خانه خارج كنند از در پشتي مي برند تا فقرا نفهمند 
كه ايشان دارد مي رود و درخواس��تي بكنند.  حضرت نامه اي به 
پسرش امام جواد)ع( نوشت: »به من رسيده است كه تو از درب 
كوچك بيرون مي روي. به حق من بر تو كه بيرون نروي مگر از 
درب بزرگ و همراه خودت درهم و دينار فراوان بردار و هر كس 
در راه از تو درخواس��ت كرد به او عطا كن«. اين سفارش بابايش 
است كه كس��ي از تو محروم نش��ود! از اين جهت وقتي محتاج 

هستي، گرفتار هستي، كمبود داري برو سراغ امام جواد)ع(. 
دو ركعت نماز براي ام��ام جواد)ع( بخوانيد و از ايش��ان بخواهيد 
گرفتاري هايتان را رفع كند. خدا براي ما، دوازده امام گذاشته. »قد 
علم كل أناس مشربهم؛ هر گروهي بدانند از كجا آب مي خورند«. آن 
كه بدهكار است بداند َمشربش امام جواد)ع( است؛ َمشكش را برود 

آن جا پر بكند. فقه مي خواهد برود سراغ امام صادق)ع(. 
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

حيات چگونه پس از بزرگ ترين رويداد انقراض زمين ادامه يافت؟

حميد بابايي در توئيتي نوشت: دولت آلمان به ش��ركت ها توصيه مي كند قبل از زمستان 
ژانراتورهاي برق اضطراري را به عنوان يك اقدام پيش��گيرانه در برابر تش��ديد كمبود گاز 

خريداري كنند سناريوي كمبود گاز در حال واقعي تر شدن است. 

حسن رحيم پور ازغدي در توئيتي نوشت: ديوان عالي امريكا حكم جواز حمل سالح توسط 
همه مردم در اماكن عمومي براي دفاع از خودشان را صادر كرد. و اين بود قله جامعه مدني 

ليبرال سرمايه داري در پايان تاريخ!!

مصطفي جرفي ترجمه مقال��ه اي از sciencealert را در 
فرارو به اشتراك گذاش��ت. در اين مقاله مي خوانيم: تاريخ 
طوالني حيات روي كره زمين، مملو از رويدا هاي انقراض و 
تجديد زندگي بوده است كه در نهايت به شكل امروزي آن 
رسيد، اما در حدود ۲۵۲ ميليون س��ال پيش حيات زمين 
چنان نابود شد كه به نظر مي رسيد به سرنوشت مريخ دچار 
ش��ود، اما زندگي روي اين كره آب��ي دوام آورد و تا به امروز 
ادامه دارد. اما چگونه حيات توانس��ت از بزرگ ترين رويداد 
انقراض زمين جان سالم به در ببرد و كدام موجودات اولين 

بازماندگان اين انقراض بزرگ بوده اند؟
رويداد انقراض پرمي��ن- ترياس، كه تقريب��اً ۲۵۲ ميليون 
س��ال پيش اتفاق افتاد، در محاوره به عنوان »مرگ بزرگ« 
شناخته مي شود، زيرا به ش��كلي حيات روي زمين را محو 
كرد كه تقريباً به طور كامل به آن پايان داد. اين شديدترين 
رويداد انقراض در تاريخ كره زمين است. با اين حال، زندگي 
تجديد ش��د و تحقيقات جديد نشان مي دهد كه جانداراني 
مانند كرم ها و ميگو ها - حيواناتي كه از مواد آلي موجود در 
ته اقيانوس تغذيه مي كنند - اولين حيواناتي بودند كه از نظر 

جمعيت و تنوع زيستي توانستند خود را بازيابي كنند. 
براي رس��يدن ب��ه اين نتيج��ه، دانش��مندان، ب��ا توجه به 
تاريخ گ��ذاري اليه هاي بس��تر درياي چين، ب��ه بازيابي رد 
فسيل هاي پرداختند كه متعلق به اين دوره زماني بود. البته 
بايد خاطر نشان كرد كه آنچه مورد مطالعه اين دانشمندان 
قرار گرفت آثار فسيل هاي باستاني بود نه خود فسيل ها، زيرا 
چنين جانداران نرم تني از خود فسيل به جا نمي گذارند بلكه 

اثر آنها بر روي سنگ ها به عنوان فسيل باقي مي ماند. 
مايكل بنتون، ديرينه شناس دانش��گاه بريستول در بريتانيا، 

مي گويد: »ما توانس��تيم رد فس��يل هايي را از ۲۶ بخش، در 
طول كل مجموعه رويداد ها كه نشان دهنده ۷ ميليون سال 
زمان است، بررسي كنيم. با شناسايي جزئيات در ۴۰۰ نقطه 
نمونه برداري، ما در نهايت مراحل بازيابي همه حيوانات از جمله 
بنتوس، نكتون و همچنين اين حيوانات با بدن نرم در اقيانوس 
را بازس��ازي كرديم«. از آنجايي كه حيوانات ن��رم بدن هيچ 
اسكلتي براي به جا گذاشتن ندارند، رد فسيل ها براي بررسي 
نحوه زندگي اين موجودات حياتي است. اين تيم تحقيقاتي 
همچنين توانستند فسيل هاي بدن را در مطالعه خود بگنجانند 
تا ببينند چگونه گونه هاي ديگر توانستند پس از در دسترس 

قرار گرفتن اين ذخيره هاي غذايي، شروع به احيا كنند. 
ژوكيان فنگ، ديرينه اكولوژيست دانشگاه علوم زمين چين 
مي گويد: »بحران انقراض پايان دوره پرمين - كه براي حيات 
روي زمين بسيار ويران كننده بود - به دليل گرم شدن كره 
زمين و اسيدي ش��دن اقيانوس ها ايجاد ش��د، اما حيوانات 
بازمانده مورد اشاره ممكن اس��ت از قابليت هايي برخوردار 
بودند كه ارگانيسم هاي اس��كلتي براي نجات از اين شرايط 
فاقد آن بودند. در واقع، رديابي داده هاي فسيلي ما انعطاف 

پذيري حيوانات نرم بدن را در براب��ر CO۲ و گرماي باال را 
نشان مي دهد. اين مهندسان اكوسيستم ممكن است نقشي 
در بازيابي اكوسيستم اعماق دريا پس از انقراض شديد دسته 

جمعي داشته باشند.«
اين دانشمندان مي گويند؛ زندگي ابتدا در عميق ترين آب ها 
شروع به بازگش��ت كرد. هنگامي كه فيدر هاي رسوبي تا حد 
زيادي گس��ترش يافتند، جانداران ديگري مانند بازوپايان، 
بريوزوآر ها و دوكفه اي ها - كه عمدتاً بي تحرك و اغلب در كف 
اقيانوس زندگي مي كنند – تجديد حيات يافتند، اما بس��يار 
ديرتر. حدود 3 ميليون سال طول كشيد تا ساكنان رسوبات 
نرم بدن به گستردگي پيش از انقراض بزرگ برگردند. رويداد 
انقراض پرمين- ترياس حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از حيات دريايي 
روي زمين را از بين برد، بنابراين جاي تعجب نيست كه تجديد 
حيات اين قدر طول بكشد. با افزودن سوابق فسيلي به داده ها 
در كنار فسيل هاي نرم تنان، دانش��مندان مي توانند تصوير 

كامل تري از اتفاقات بعدي به دست آورند. 
تصور مي شود تغييرات آب و هوا، گرم شدن كره زمين، افت 
اكسيژن و افزايش اسيدي ش��دن اقيانوس ها محرك هاي 
اصلي انقراض بزرگ هس��تند و البته اين بدان معناست كه 
يافته هاي جديد مي توانند آگاهي هاي بيش��تري در مورد 
آنچه در دوران حاضر اتفاق مي افتد به م��ا بياموزد. با درك 
اينكه چگونه حيوانات خاصي پس از رويداد انقراض بزرگ 
زنده ماندند و تجديد حيات كردند، بهتر مي توانيم بفهميم 
كه چگونه اين موج��ودات ممكن اس��ت در دوره گرمايش 
فعلي كه در حال گذراندن آن هس��تيم زنده بمانند و كدام 
گونه مي تواند انعطاف پذيرترين باشد. نتايج اين تحقيق در 

Science Advances منتشر شده است. 

سناريوي كمبود گاز در حال واقعي شدن اين بود قله جامعه مدني ليبرال سرمايه داري!

عشق و شناخت
محمود مقدسي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: عشق، ش��ناختن 
ديگ��ري را آس��ان تر مي كن��د و 
دش��وارتر. وقتي عاش��ق كس��ي 
هس��تيم، از ش��ناختن او ل��ذت 
مي بريم و جزئيات رفتار، گفتار و 
احساساتش برايمان مهم مي شود؛ 
مي خواهيم او را بشناسيم تا به او 
نزديك تر شويم و احساس آشنايي 
كنيم. ما بيش از هر كس ديگري به او امنيت آشكارگي مي دهيم و با اين كار به خود واقعي او 
نزديك تر مي شويم. گفته اند كه عميق ترين شناخت زماني اتفاق مي افتد كه عاشق چيزي يا 
كسي هستيم. عشق در اين حالت، شوق دانستن به ما مي دهد. اّما عشق، سويه و گونه ديگري 
هم دارد؛ جايي كه ديگري را نمي شناسيم و نمي خواهيم كه بشناسيم. اينجا جايي است كه 
تصوير محبوبمان بيشتر ساخته خود ما است تا واقعيت او. ما به سراغ شناختن او نمي رويم چون 
مي ترسيم آني نباشد كه فكر مي كنيم و آنگاه دوباره تنهايي، ناكامي و ورشكستگي عاطفي به 
سراغمان بيايد. ما نه تنها از شناخت او سر باز مي زنيم كه به او امكان خود بودن هم نمي دهيم. 
از او مي خواهيم كه خودت نباش و گاه براي پنهان كردن واقعيتش به خشونتي عاشقانه متوسل 
مي شويم. عشق، در اين حالت، راه را بر آشكارگي ديگري و شناخت او مي بندد. اّما كدام يك 

عشق را زنده نگه مي دارد؟ شناختن خود واقعي محبوب يا چشم بستن بر حقيقت او؟

چرا برجام ۲٠۱۵ با ۲٠۲۲ متفاوت است؟
اله��ام عابديني در رش��ته 
توئيت��ي نوش��ت: وج��ه 
اش��تراك گزارش ه��اي 
رس��انه هاي غرب��ي درباره 
برج��ام، تأكيد ب��ر ضعف 
دول��ت باي��دن در احياي 
برج��ام، تش��ديد اقدامات 
خصمانه رژيم صهيونيستي 
عليه ايران در سايه سكوت امريكا و اشتباه خسارت بار ترامپ در خروج از برجامه، خروجي كه 
دستاوردهاي علمي هسته اي ايران را به نقطه غير قابل بازگشت رساند. مشكل شان با برجام 
احيا شده همين است اما چرا برجام ۲۰۱۵ با ۲۰۲۲ متفاوت است؟ تحوالت نظم جهاني از 
يك سو كه ميدان را متفاوت از ۲۰۱۵ كرده، از سوي ديگر دستاوردهاي هسته اي ايران كه اگر 
امريكا خارج نشده بود و تعهدات كاهش نيافته بود، در سال ششم برجام بوديم اما االن در سال 
سيزدهم يعني به لحاظ هسته اي و فناوري، اين سال هاي خروج امريكا ما را چند سال پيش 
برد كه تقريباً غيرقابل بازگشت است. پاسخ اينكه چرا امريكا تصميم سياسي نمي گيرد، چرا 
از هر بهانه اي براي راه انداختن بازي مقصرنمايي استفاده مي كند، در همين نكته است. براي 

نمونه گزارش اخير فارن افرز رو ببينيد.

صنعتي زدايي در اندونزي؟
 Collective« كانال تلگرامي
گفت��ه  نوش��ت:   »Action
مي شود كه در دهه ۸۰ ميالدي 
اندون��زي ب��ه ي��ك موتورخانه  
صنعت��ي تبديل ش��ده ب��ود و 
پوشاك و محصوالت الكترونيك 
رتبه دوم و س��وم صادراتش را 
تشكيل مي دادند. بعد از بحران 
آسياي ش��رقي، اندونزي به س��مت صنعتي زدايي مي رود و سهم پوش��اك و الكترونيك در 
صادراتش به كمترين حد مي رسد. كشور مجدداً به صادركننده  منابع طبيعي تبديل مي شود.  
عواملي كه براي اين پديده ذكر مي شود يكي رشد قيمت كاالهاي اوليه در دهه ۲هزار مي باشد 
كه اندونزي را دچار بيماري هلندي مي كند؛ به اين معنا كه بخش منابع طبيعي رونق مي يابد 
و با افزايش دستمزد حقيقي، منابع انساني را به سمت خود مي كشاند و بخش كارمحور صنعتي 
را منقبض مي كند. تقويت )يا عدم تضعيف( پول ملّي هم پيامد ديگر اين معضل است كه قيمت 
نس��بي كاالي وارداتي را كاهش مي دهد. عامل ديگر نيز قدرت گي��ري اقتصاد چين در آن 
سال هاست كه عرصه  رقابت در توليد صنعتي را بر ديگران تنگ مي كند. با اين حال، با رشد 
دستمزد حقيقي در چين و تنش هاي تجاري اش با امريكا، به نظر مي رسد كه جريان سرمايه  
خارجي ب��ه مقصد اندونزي جابه جا ش��ده، ص��ادرات صنعتي كش��ور رونق گرفت��ه و روند 
صنعتي زدايي متوقف ش��ده اس��ت.  در عين ح��ال، نقش بنگاه ه��اي دولت��ي اندونزي در 
صنعتي سازي مجدد كشور نيز حائز اهميت است. هر زمان كه بخش خصوصي توان يا تمايل 
ورود به صنايع جديد نداش��ته، دولت اندونزي بنگاه هاي دولتي را به كار انداخته و صنعتي 
جديد احداث كرده است. در اين زمينه صنعت وسايل نقليه ريلي كه رشد بارزي در درآمدش 
داشته و از چند كشور سفارش دريافت كرده قابل توجه مي باشد. صنعت باتري خودروهاي 
الكتريكي اندونزي )IBC( نيز نمونه  ديگري از جايگزيني واردات با محوريت بنگاه هاي دولتي 
است. اخيراً اين صنعت توانس��ته ش��ركت هاي چيني )CBL( و كره اي )LG( را ترغيب به 
سرمايه گذاري كند.  در اقتصاد جهاني شده )Globalized( امروز، اعمال محدوديت  هاي 
گمركي جهت تحريك سرمايه گذاري خصوصي در توليد صنعتي بسيار دشوار شده است. از 
همين رو كار بس��ت بنگاه هاي دولتي )كه بعداً مي توانند خصوصي شوند( از ابزارهاي معدود 
كشورهاي در حال توسعه جهت توسعه  صنعتي مي باشد. در عين حال بايد توجه داشت كه 

مديريت كارآمد بنگاه هاي دولتي نيازمند ظرفيت قوي اجرايي در دولت مي باشد. 

 جامعه علمي 
جلوي آنارشيسم سگ گرايي بايستد

دكتر حسين آخاني، استاد 
در  ته��ران،  دانش��گاه 
يادداشتي نوشت: اين هم 
از دس��تاورد جماع��ت 
جاهلي كه ب��ا دروغ هاي 
پي درپي مدعي هس��تند 
كه دادن غذا به سگ هاي 
ولگ��رد آنه��ا را مهرب��ان 
مي كند و در تكثير آنها تأثيري ندارد. دو كودك در فاصله فقط چهار روز در شهر صنعتي دامشهر 
قم توسط فرشته هاي ولگرد)!( به فجيع ترين شكلي دريده شدند. اين سگ ها در جايي به كودك 
كشي رو آورده اند كه غذا به وفور در دسترشان است.  شكار تفريح سگ هاي سير است. آدم ها 
هم وقتي سير هستند به تفريح نياز دارند. براي سگ هايي كه شكار كردن در ذاتشان است اصاًل 
تعجبي ندارد كه به جان كودكان بيفتند.  گياهان و جانوران در مسير اهلي شدن صفات جديدي 
پيدا مي كنند كه به آن صفات آپورمورف مي گويند. وقتي حيوان يا گياه اهلي شده مجدداً به 
طبيعت برمي گردد مجدداً صفات اجدادي يا پليزيومورفي را بازمي يابد. سگ هاي ولگرد هم 
 چنين اند. اگر در بين ۱۰۰ سگ ولگرد يكي از آنها رفتار گرگي را نشان دهد )كه البته اين ميزان 
بسيار بيشتر است( كافي است كه امنيت يك شهر را به خطر بياندازند. به همين دليل است كه 

در غرب سگ ولگرد نيست و سگ هاي صاحبدار مجبورند با قالده جابه جا شوند. 
جامعه علمي بايد هم صدا جلوي اين آنارشيسم سگ گرايي ايستاده و از مسئوالن بخواهند قبل 
از هر چيز ضمن منع كامل غذا رساني، منابع مالي آنها را شناسايي و قطع كنند. اگر درآمدهاي 
كاسبان سگ و گربه تعطيل شود ديگر انگيزه اي براي ايجاد صدها صفحه و دارودسته ندارند. 
غذا رساني به سگ ها بايد جرم و مشمول مجازات هاي ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي گردد 
كه تهديد بهداشت عمومي است.  براي كنترل سگ ها، ابتدا بايد آنها را جمع آوري كرد. سپس 
با ثبت نام از دوستداران سگ دعوت كنند هر تعداد سگي را كه دوست دارند نگهداري كنند. 
آنها بعد از پرداخت هزينه عقيم سازي و واكسن سگ ها را با خود به منزل شخصي، باغ و زمين 
شخصي ببرند. اگر فرض كنيم كه سگ دوستان فقط يك درصد مردم ايران باشند، احتماالً با 
دريافت يك يا دو سگ مي توانند تمامی سگ هاي ولگرد را در آغوش گرم خود نگهداري كنند. 
اين روش بهترين معيار براي آماربرداري از تعداد س��گ دوست هاي واقعي است.  براي نمونه 
مي توانيم ۱۰۰ هزار سگ را به عنوان هديه به هيئت مديره شبكه منو وتو بفرستيم تا در هايد 
پارك لندن به آنها غذا رساني كنند. به هر كدام از سلبريتي هاي سگ دوست هم مي توان به 
ازاي هر ۱۰۰ فالوئر يك سگ  هديه كرد تا با ايجاد پناهگاه سرپرستي كنند. با اين روش نه سگي 

كشته مي شود و نه كودكي قرباني سگ ها مي شود .

الگو بودن حضرت زهرا)س( به چه معناست؟
صفحه توئيتري »عالمه مصباح يزدي« بخشي از بيانات مرحوم عالمه را 
به اشتراك گذاشت. آيت اهلل مصباح)ره( مي فرمايند:  بعضي خيال مي كنند 
وقتي مي گوييم الگوي ما حضرت زهراست، بايد دقيقاً ]مانند حضرت[ 
رفتار بكنند تا بشوند تابع حضرت زهرا. الگو گرفتن در روح عمل است، نه 
در شكل عمل، شكل عمل ممكن است بسيار متفاوت باشد اما روحش يكي 

است، روح عمل حضرت زهرا توجه نكردن به زخارف دنيا بود. 

 يامين پور: 
قولي را كه در خندوانه دادم دنبال مي كنم

وحيد يامين پور، معاون جوان��ان وزير ورزش و جوان��ان، كه به تازگي 
در برنامه خندوانه حضور داش��ته، طي توئيتي نوشت: پنج شنبه شب 
در خندوان��ه به جوانان ق��ول دادم ب��ا پيگيري سياس��ت هاي جديد، 
نارضايتي آنها از روند دريافت تسهيالت ازدواج را كم كنم. صبح جمعه 
از رئيس جمهور محترم دستور گرفتيم كه بانك مركزي مؤظف بشود 
دس��تورالعملي تهيه كند تا س��قف مدت زمان انتظار متقاضيان براي 

دريافت وام معلوم باشد. موضوع را همچنان دنبال خواهم كرد.

جاي خالي روايت ايراني از مذاكرات
سيدمهرداد سيدمهدي در توئيتي نوشت: يكي از شگردهاي امريكايي ها 
و اروپايي ها در طول مذاكرات هسته اي به خصوص در ماه هاي اخير، قالب 
كردن روايت تحريف شده و غيرواقعي خودشان به عنوان روايت غالب است. 
متأسفانه عده اي هم در داخل همان روايت را ادامه مي دهند. مهم ترين نكته 

غائب بودن روايت صحيح و واقعي در اين طرف است. چرا؟ نمي دانم. 

    تصویر منتخب
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