
مهديجهانتيغي:
ح��رف آخ��ر را باي��د اول زد؛ ب��راي 
صهيونيس��ت ها، ضدانقالب و دش��منان 
ايران نه تنها كابوس طائ��ب تمام نخواهد 
شد، بلكه وارد مرحله تازه تري خواهد شد. 
با حضور سردار كاظمي روندهاي اطالعاتي 
سپاه، پيچيده تر و سيلي هاي ايران خاص تر 
و اقدام ضدامنيتي و اطالعاتي عليه ايران 

سخت تر از قبل خواهد شد. 
سيدپويانحسينپور:

در ۱۳,۱۴س��الي ك��ه حاج آق��اي طائب 
عهده دار مس��ئوليت اطالعات س��پاه بود، 
اتفاقات بزرگي در اي��ن مجموعه افتاد كه 
اميدوارم مجموعه سازمان اطالعات، براي 
تبيين آنچه قابل گفتن اس��ت، برنامه اي 
داشته باشد. از توس��عه كمي و كيفي نهاد 
امنيتي س��پاه ت��ا پرونده ه��اي متعددي 
كه با موفقيت به س��رانجام رسيد. سردار 
كاظمي هم از كاركشته هاي امور اطالعاتي 
و امنيتي  اس��ت و از گفته هاي مرتبطين با 
او پيداست كه در كارنامه اش موفقيت هاي 
بزرگي در اين حوزه وجود دارد. حاج كاظم 
از فرماندهان مخلص و مجاهد سپاه است 
كه حض��ور او در رأس س��ازمان اطالعات 
س��پاه، قطعا موجب مؤثرترشدن اين نهاد 

انقالبي خواهد شد. 
مرتضيسويلمي:

تغيير و تحوالت اساس��ي در س��اختارها 
و رويكرده��ا يك��ي از نهاد ه��اي جامع��ه 
اطالعاتي جمهوری اس��المی اي��ران بعد 
از يك دهه امري طبيعي ب��ا هدف پويا تر 
شدن سازمان اطالعات س��پاه است؛ نظر 
به اهميت و حساسيت هاي موجود درباره 
جامعه اطالعاتي ن. م توصيه مي ش��ود از 

هرگون��ه گمانه زني هاي نامعتب��ر در اين 
خصوص پرهيز شود. 

محمودميرحاجي:
با اعتقاد راسخ به تدابير مقام معظم رهبري 
نابودي رژيم صهيونيس��تي از آنچه تصور 

مي كنيد، نزديك تر شد. 

كاربريبانام»حاجحسن:«
حاج حس��ين طائ��ب عزيز ما باب��ت تمام 
زحمت هايی كه كش��يدی، بابت تك تك 
پرونده هايی كه به سرانجام رساندی، بابت 
كش��ف و برخورد انواع و اقسام فسادهای 
ب��زرگ امنيت��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و 

فرهنگ��ی كه در دوران مس��ئوليت ش��ما 
صورت گرف��ت، خالصانه تقدير و تش��كر 

مي كنيم و عرض خداقوت دارم. 
عبداهللگنجي:

براي يه ج��ا به جايي درون تش��كيالتي- 
كه هنوز ه��م انجام نش��ده- دهها روايت 
س��اخته اند: ترور )همراه ب��ا خيابان محل 
ترور و بيمارستان محل بس��تري(، نفوذ، 
تخلف، مش��كل با رده هاي مشابه، مرتبط 
با دس��تگيري هاي مج��ازي و... بعد از ۱0 
س��ال يك جابه جايي كاماًل معمولي براي 
قرار گرفتن در س��نگري بزرگ تر. #طائب 

#اطالعات
سبحانبركتي:

اينك��ه مي بينيد اس��قاطيلي ها و حاميان 
داخليشون از جابه جايي طائب خوشحالند! 
به خاطر ضرباتي هست كه تو اين سال ها 
ازش خوردن، حاال خبرن��دارن جايگزين 

طائب با هدف نابوديشون اومده... 
مسلممعين:

سالم بر حاج كاظم )سردار محمد كاظمي( 
مس��ئول جديد س��ازمان اطالعات سپاه. 
تقوا، پاكدستي، درايت و تيزهوشي و حق 
مداري او مشهور است. مثل وزن اسمش، 
آدم را ياد حاج قاس��م مي اندازد. خداقوت 
به حجت االس��الم طائب بع��د از دو دوره 

مسئوليت سخت و طوالني. 
حميدرضازندي:

با حض��ور حاج كاظ��م در رأس س��ازمان 
اطالع��ات س��پاه، ش��رايط س��خت تر و 
پيچيده ت��ري در انتظ��ار دش��منان ملت 
ايران قرار خواهد داشت. خدا قوت به حاج 
حسين طائب بابت س��ال ها مجاهدت در 

عرصه تأمين امنيت. 

 كابوس طائب براي صهيونيست ها 
و ضد انقالب تمام نخواهد شد

واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهتغييراتمديريتيدرسازماناطالعاتسپاه

بااعالمخبرانتصابسرداركاظميبهعنوانرئيسجديدسازماناطالعاتسپاهوپاياندوران
خدمتحجتاالسالمطائب،كاربرانشبكههاياجتماعيطيتوئيتهاييازحجتاالسالمطائب
بابتپروژههايموفقيتآميزاودر۱۰سالتقديركردهوانتصابسرداركاظميراتبريكگفتند.

كاربرانخطاببهكسانيكهازرفتنحجتاالسالمطائبابرازخوشحاليكردندوگفتندكهمشي
اطالعاتسپاهدربرخوردبافتنهگرانومنافقانوصهيونيستهانهتنهابهاتمامنرسيده،بلكهبا
قدرتبيشتريادامهخواهديافت.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانمرورشدهاست.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

تونیزدیوانهای!
آيتاهللحائريشيرازي)ره(:

زماني در زندان كريم خاني بودم كه االن در وس��ط ش��يراز، برج 
كريم خاني نماد شيراز شده است. يك ديوانه هيكل دار و درشت بود 
كه دو تا بچه مدرسه اي با هم دعوا كرده بودند و او كله اين دو تا را 
طوري به هم زده بود كه هر دو مرده بودند! چون تيمارستان نبود، 
او را به زندان آورده بودند. حاال ببينيد اين در زندان و با زنداني ها چه 
كار مي كرد! به او جعفر مي گفتند. هر وقت كه كسي با كسي خرده 
حساب داشت، پشت سر جعفر راه مي رفت تا جعفر با آن كسي كه 
اين با او خرده حساب داشت، روبه رو شود. بعد يك دمپايي محكم 
مي زد توي گردن جعفر و فرار مي كرد. جعفر هم هر كس��ي را كه 
جلويش بود، با آن دس��ت محكمش مي زد. زنداني ها گاهي با هم 
اينطور تسويه حساب مي كردند كه جعفر را وسط مي انداختند و 
او كه از پشت سري اش خورده بود، به جلويي اش مي زد.  به مرد ها 
مي گويم: اگر بيرون از خانه عصباني ش��دي و بعد به خانه رفتي و 
عقده ات را بر سر زن و بچه ات خالي كردي، تو هم جعفري! اين بد 
است كه انسان از ديگران ناراحت باش��د و دق دلي اش را سر زن و 
بچه اش خالي كند. اگر اوقات تان تلخ است و از بچه بهانه مي گيريد، 

اين بچه آن چيزي كه مي خواهيد، نمي شود. 
منبع:كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

اثر ماندگار و زحمت بسيار

كانال تلگرامي »تك توب« نوشت: يه مهندس نرم افزار تو كره جنوبي به مناسبت قطع پشتيباني 
مايكروسافت از مرورگر اينترنت اكسپلورر، يك ماه زمان صرف و ۳۳0دالر خرج كرده و براش 

يك سنگ قبر ساخته و روش نوشته »او ابزار خوبي براي دانلود بقيه مرورگرها بود.«

مرتضي رمضاني توئيت كرد: سلبريتي هاي كه براي احمد مسعود استوري ميزاشتن، قربون 
صدقه اش ميرفتن. اشك تمساح ميريختن براي مردم افغانستان در مورد زلزله اخير نظري 

ندارن!؟استوري هم درديه چيزي!؟روشن كردن شمع جلوي سفارت چي!؟

كانال تلگرامي »مصطفي ملكيان« بخشي 
از صحبت هاي او را براس��اس س��خنراني 
با عن��وان »روش تحقيق در فلس��فه« به 
اشتراك گذاشت. ملكيان مي گويد: يكي از 
اساتيد پير دانشگاه تهران به من مي گفت- 
راجع به يك شخص ديگري داشت صحبت 
مي كرد- كه »ه��ر ماه يكي دو س��ه مقاله 
از فالني منتش��ر مي ش��ود. من نمي فهمم 
چه طوري چني��ن چيزي ممكن اس��ت. 
من هشت ماه ش��بانه روز كار كردم و تنها 
يك مقاله تهيه كردم و حاال كه چاپ شده 
27صفحه مجله از كار در آمده است. هشت 
ماه هم الينقطع روي آن كار كردم. ولي از 
فالن شخص ماهي يكي دو تا مقاله منتشر 
مي شود. اينها چه طوري كار مي كنند؟!«من 
هيچ��ي نگفتم و نمي خواس��تم وارد بحث 
شوم. بعد خود ايش��ان توجهي داد و گفت: 
»بله، كار آكادميك با كار ژورناليستي فرق 
مي كند. كار ژورناليستي اينجوري است كه 

مي شود اين كارها را كرد.«
عرض بنده هم همين اس��ت كه در حيطه 
فلسفه، اگر آدم بخواهد واقعاً كار آكادميك 
و جدي بكن��د آن وقت واقع��اً همين طور 
است؛زحمت دارد و كار زياد مي برد. آقاي 
ولفس��ون)wolfson( كت��اب كوچك��ي 
نوشته اس��ت به نام تأثير كالم اسالمي بر 
كالم يهودي. اين كتاب تقريباً 250 صفحه 
اس��ت. ايش��ان در مقدمه اين كتاب گفته 
است من روي صورت بندي و فراهم آوردن 
مواد خام اين كتاب 9 سال كار كردم، ولي 

حاصل��ش 250 صفح��ه كتاب اس��ت، اما 
250 صفح��ه كتابي كه واقع��اً و انصافاً اگر 
شما بخواهيد يك نكته اش را عوض كنيد، 
خيلي بايد فعاليت كنيد. نمي گويم محال 
اس��ت؛نمي خواهم بگويم ولفسون معصوم 
بوده، ولي اينق��در بايد تحقي��ق بكنيد تا 
بتوانيد يك نكته اش را بگوييد، غلط است. 

اونامون��و يكجا جمله اي مي گوي��د راجع به 
پوزيتيويست ها. مي گويد: اين پوزيتيويست ها 
مثل يك حالجند، يعني مثل يك پنبه زنند 
كه يك لحاف در اختيارشان قرار مي گيرد. 
حالج ماهر آن كس��ي اس��ت ك��ه بفهمد تا 
يك حدي اين لح��اف را بايد بزند، اما حالج 
اگر ناوارد باش��د، چنان اين پنبه را مي زند و 
مي زند كه يكبار ن��گاه مي كنيم، مي بينيم 
ديگر لحافي در كار نيست. تمام پنبه ها غبار 
شده و رفته اس��ت هوا. پوزيتيويست ها هم 

اينقدر عالم را زدند و اينق��در زدند كه االن 
هيچي از عالم باقي نمانده است. 

اكثر چيزهايي كه من و امثال من مي نويسيم، 
اگر يك حالج بيكار پيدا بشود- باور كنيد- و 
بيايد سراغ مقاله من و بگويد ما مي خواهيم 
مقاله ملكيان را مورد نقادي قرار بدهيم، آن 
وقت از آن مقاله چيزي باقي نمي ماند!اكثر 
ماها واقعاً به گفته شكسپير هياهو بر سر هيچ 
مي كنيم، يعني اول يك چيزهايي مي گوييم، 
ولي وقتي م��ورد مداقه ها ق��رار مي دهيم، 
مي بينيم هيچي تهش نمي مان��د، اما خب 
البته من از طريق اينها نان خورده ام! نام و نان 
و شهرت و محبوبيت و قدرت و ميز و پست و 
مقام به دست آورده ام!دكتر فالن و پروفسور 
بهمان ش��ده ام! اما بحث بر سر اين است كه 
»فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد/شرمنده 

رهروي كه عمل بر مجاز كرد.«

كارهايي علمي و ماندگار كارهايي اس��ت 
ك��ه اينجوري در نيايد. منش��ي گوس��تاو 
فلوبر- نويسنده رمان س��االمبو- در شرح 
حال فلوبر مي گويد: من در مدت ۱۱سال 
كه پيش فلوبر كار می ك��ردم بيش از يك 
ميليون صفحه كاغذ از ايش��ان پاره كردم 
تا اينكه در آخر، اي��ن رمان ۴00صفحه اي 
از كار درآمد، يعني جالد طبع خودش بوده 
است و مي گفته كه من بايد چيزي بنويسم 

كه در عالم ماندگار شود. 
اگر محققين اي��ن روش را در پيش بگيرند 

شايد هم هيچ گاه موفق نشوند. 
پاس��خ: چرا، به نظر من اگر كس��ي اينگونه 
در زندگي اش مشي كند، سراغ موضوعات 
بس��يار ريز مي رود، ولي آنه��ا را تا اعماقش 
مي كاود. ما برعكس مي كنيم؛ سراغ موضوع 
بسيار وس��يع مي رويم، اما فقط به اندازه دو 
انگشت آن را مي كاويم، بلكه دو انگشت هم 
نمي كاويم! اسپينوزا روي كتاب»اخالق«اش 
22 سال كار كرد. خودتان مي دانيد ترجمه 
فارس��ي آن)اخالق، ترجمه دكتر محس��ن 
جهانگيري(ي��ك كت��اب ۳00 صفح��ه اي 
ش��د. با اين حال او 22 س��ال روي آن كار 
كرد. خب اگر من و شما باشيم در 22 سال، 
۴0،50جلد كتاب تأليف مي كنيم، ولي خب 
چه جور تأليفي؟تأليفي كه اصالٌ قبل از اينكه 
خودمان بميريم، كتاب مان مرده است! اما 
يك تأليف هم مثل»اخالق« اسپينوز است 
كه هنوز هم در آكادمي ها محل بحث و دقت 

و مداقه است و روي آن مطالعه مي كنند. 

سنگقبربراياكسپلورر فدائیانشاهمسعودشمعروشننميكنند؟

تصویرروزناسا:
ردآلودگيكشتيهادرپهنهاقیانوسآرام

ريحانه ولي پور در »ديجايتو« نوش��ت: برخي از 
تصاوير ماهواره اي از زمين رگه هاي سفيد رنگي 
در ميان اقيانوس ها و درياها نشان مي دادند كه در 
مسير راه كشتي ها ايجاد مي شدند. با بررسي هاي 
بيشتر مشخص شد اين خطوط سفيد با آلودگي 
موتور كشتي ها به وجود مي آيند كه با فشار بااليي 
وارد آب مي شوند. تصوير امروز ناسا با ماهواره ترا 
)Terra( ثبت ش��ده اس��ت كه چندين مسير 

كشتي در آن به وضوح ديده مي شود. 
آئروسلچيست؟

كشتي ها مثل ساير وسايل نقليه از سوخت فسيلي اس��تفاده مي كنند و آلودگي آن به طور 
مستقيم و با فشار باال وارد اقيانوس ها و درياها مي شود. اين ذرات آلودگي با فشار هوايي كه 
وارد آب مي ش��ود، تركيبي به نام آئروسل )Aerosol( مي س��ازد كه در آب معلق مي شود.  
آئروسل به جا مانده از كشتي ها زماني كه به سطح آب مي رسد،  نور خورشيد را بيشتر از آب 
بازتاب مي كند و به شكل رد سفيدي در تصاوير ماهواره اي ديده مي شود. برخي از پژوهشگران 
پيشنهاد مي دهند، شبكه اي از چندين قايق بادي در سطح اقيانوس ها رها كنند تا آئروسل 
نمك - از جنس خود اقيانوس - توليد كنند.  اين آئروسل مي تواند نور خورشيد را حتي بيشتر 
از آب اقيانوس بازتاب كند و زمين را خنك كند! برخي احتمال مي دهند اگر اين ايده تا حد 

خوبي مديريت و اجرا شود، مي تواند به ما در مقابله با گرمايش جهاني كمك زيادي كند. 

جنگموادغذایيدربازاراروپا
كانال تلگرامي »ليبانيران« به نقل از بلومبرگ خبر داد: برخي موادغذايي مورد استفاده مردم به 
خاطر وضع اقتصاد جهاني در بازار اروپا كمياب شده است. در استراليا كاهو در فروشگاه ها يافت 
نمي شود، حتي رستوران هاي kfc به جاي كاهو در همبرگر، برگ كلم استفاده مي كنند. پياز در 
ژاپن ناپديد شده و آبجو در آلمان، پاپ كرن در امريكا و گزارش هايي حاكي از خطر كمبود برخي 
سبزي ها وجود دارد. در اروپا خصوصاً ايتاليا پس از آنكه كمبود سيب زميني تيتر روزنامه ها شد 
و مك دونالد مجبور شد سيب زميني سرخ كرده را در برخي كشورها حذف كند، مردم وحشت 
كرده اند.  هرچند اين خبرگزاري علت را شرايط جوي و ويروس كرونا و جنگ روسيه عليه اوكراين 
مي داند، اما كارشناسان مي گويند اين كمبودها به علت تحريم روسيه و پيامدهاي آن بر تجارت 
جهاني و زنجيره تأمين كاالست. ملت هاي اروپايي از وضعيت سختي به خاطر تورم و افزايش قيمت 
سوخت و قيمت موادغذايي رنج مي برند.  گزارش گاردين پيش بيني مي كند، قيمت موادغذايي 
در بريتانيا اين تابستان ۱5 درصد افزايش يابد كه باالترين ميزان در 20 سال گذشته است و تورم 
تا نيمه سال آينده به طور مستمر افزايش يابد. پيش بيني مي شود گوشت، حبوبات، لبنيات، ميوه 
و سبزي بيشترين افزايش قيمت را داشته باشند، همچنين محصوالتي كه به گندم نياز دارند مثل 
مرغ و نانوايي ها سريع ترين افزايش قيمت را خواهند داشت، چراكه مشكالت صادرات و توليد 
اوكراين كه صادركننده بزرگ است با تحريم روسيه توليدكننده بزرگ ديگر همراه شده است. 
تحقيقات تخصصي جديد هشدار مي دهد كه وضع غذايي بدتر خواهد شد و بودجه غذايي اتحاديه 

اروپا به طور ميانگين براي هر نفر در سال 2۴۳ يورو افزايش داشته است. 

تركیهوهیدروپلیتیكي
كهنفسمنطقهرابهشمارهانداختهاست

حميد خوش آيند در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: گرد و غب��اري كه 
سرتاسر آسمان ايران را فرا گرفته و 
مردم را از تنفس هواي پاك محروم 
كرده و هر روز صده��ا نفر را روانه 
بيمارستان نموده و در بلندمدت 
نيز در س��اير حوزه هاي اقليمي، 
زيست محيطي، آب، كشاورزي و 
غيره پيامدهاي به شدت منفي بر 
جاي خواهد گذاشت، نتيجه مستقيم دهها سال سياست سدسازي هاي بي رويه دولت تركيه روي 
شريان هاي حياتي غرب آسيا يعني دجله و فرات است.  آنچه امروز با عنوان بحران ريزگردها در 
شهرها و روستاهاي كشور مي بينيم، ريشه در نگاه سياسي و امنيتي ملي گرايان افراطي و جاه طلب 
تركيه به مقوله آب دارد. پيامدها و تهديدات ناشي از هيدروپليتيك تركيه در بلندمدت خود را 
نشان مي دهد كه كمتر از جنگ نيست. اگر كشورهاي منطقه نجنبند ديري نخواهد پاييد كه 
غرب آسيا بر اثر سياست هاي آبي آنكارا به يك بيابان بي آب و علف تبديل خواهد شد.  از بين رفتن 
زمين هاي كشاورزي، افزايش شوري خاك و فرسايش آن، خشك شدن باتالق ها و بيابان زايي، 
تضعيف صنعت شيالت و ماهيگيري از بين رفتن گونه هاي كمياب و جانوري و گياهي، افزايش 
ميزان غبار و ريزگردها، تغييرات اقليمي و دموگرافي، افزايش بيكاري، فقر و مهاجرت هاي اجباري 
و همچنين حاشيه نشيني تنها بخشي از پيامدهاي هيدروپليتيك تركيه است.  اجماع منطقه اي 
همراه با سازوكارهاي قاطع و جدي از جمله تحريم، بازنگري در روابط سياسي و ديپلماتيك، 
استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و غيره، تنها راهبرد مؤثر براي مقابله با وضعيت 

دشوار اقليمي و زيست محيطي است كه تركيه در منطقه به وجود آورده است. 

رژیمصهیونیستيوتشدیدتنشدرمنطقه
كانال تلگرامي »انديشكده راهبردي تبيين« نوشت: تحوالت ماه هاي اخير نشان مي دهد تحركات 
سياسي، اقتصادي و نظامي رژيم صهيونيستي فزاينده و داراي ابعاد جديدي در نوع يا شدت اجراست. 

برخي از اين تحركات عبارتند از:
۱( تل آويو در حال پيشبرد توافقات ابراهيم در سطح منطقه و گسترش روابط تجاري و البته 
امنيتي با امارات و بحرين است. عربس��تان نيز احتماالً به قطار عادي سازي خواهد پيوست، 
بنابراين نفوذ آشكار صهيونيست ها در جنوب ايران رو به تزايد است. در شمال و غرب نيز روابط 
جمهوري آذربايجان و اقليم كردس��تان عراق با رژيم صهيونيستي در حال گسترش به نظر 
مي رسد، ضمن اينكه در تحولي مهم، تركيه پس از سال ها تنش در روابط سياسي با اسرائيل، 

روابط خود با تل آويو را بهبود بخشيده است. 
2( تشديد بي سابقه حمالت به سوريه بخش ديگري از بازيگري رژيم صهيونيستي در منطقه 
طي ماه هاي اخير اس��ت. در اين مدت تعداد اين حمالت، ميزان تلفات و خس��ارات وارده و 
نيز نزديكي جغرافيايي هدف حمالت به مواضع ايران افزايش داش��ته اس��ت. از سوي ديگر 
صهيونيست ها عمليات استخراج گاز از حوزه گازي آب هاي لبنان را نيز آغاز كرده  و با وجود 

هشدارهاي حزب اهلل به نظر مي رسد به آن ادامه خواهند داد. 
۳( ايف��اي نقش منفي در پرونده هس��ته اي ايران نيز اقدام ديگري محس��وب مي ش��ود كه 
رژيم صهيونيس��تي تش��ديد كرده اس��ت. ديدار مديركل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي با 
نخست وزير اسرائيل و سپس قطعنامه شوراي حكام عليه ايران، برگ ديگري از سياست هاي 
ضدايراني اسرائيل بود. به موازات اين اقدام، به نظر مي رسد تالش تل آويو براي ترور، خرابكاري، 

جاسوسي و ايجاد تهديدات امنيتي در داخل خاك ايران نيز افزايش داشته است. 
به هر روي احتمال عبور تنش ها از حدي خاص و حتي وقوع درگيري هاي نيابتي و پراكنده 

ميان دو محور تهران و تل آويو )شديدتر از وضعيت فعلي( دور از ذهن نيست.

جايارزشهايانسانيكجاست؟
مجتبي همتي فر در رشته توئيتي نوشت: 
در كشور همسايه  ما، افغانستان زلزله 
آمده اس��ت و تعدادي ك��ه نمي دانيم 
چقدر اس��ت، مصيبت ديده اند؛ اما اين 
كشور تحت پوشش رسانه هاي جهاني 
و خبرنگاران قرار ندارد. پس اتفاقات آن 
هم اگر برايشان مهم باشد، پوشش داده 
مي شود و اگر نه، نه! اين رسانه ها جشن 
و مسابقه سگ ها، زمين خوردن دوچرخه رئيس جمهور و فالن رفتار جزيي بازيكن ورزشي يا 
بازيگر سينما و... را پوشش مي دهند، چون از نظر آنها داراي »ارزش خبري« است. آيا جان و 
زندگي كودكان، نوجوانان و خانواده هاي مردم غرب آسيا و آسيايي ارزش ندارد؟ افغان هاي 
عزيز چطور؟ »ارزش خبري« به مفهوم »ارزش« وابس��ته اس��ت. چه چيزي »ارزش« دارد؟ 

بزرگي و كميت، شهرت و كم نظير بودن؟ جاي ارزش هاي انساني كجاست؟
نمي دانم براي مردم افغانستان در اين حادثه خاص و به طور كلي چه مي توان كرد؛ الاقل نشان 

بدهيم كه براي ما مهم هستند. به عنوان همسايه، هم زبان و هم دين...

غربآسیبپذیر
قيس قريشي در توئيتي نوشت: حب و بغض را كنار بگذاريم و به تبعات 
جنگ اوكراين توجه كنيم، جهان در حال تغيير است و سالح مرگبار 
تحريم عليه »دشمنان غرب« اينبار دامن خود غربي ها را گرفت! تورم 
ناشي از گراني انرژي باور نكردني اس��ت، تازه هنوز زمستان نرسيده... 

غرب به شدت آسيب پذير شده.

ازكتابخانههايعمومياستفادهكنید
فواد ش��مس در كانال تلگرامي خ��ود نوش��ت: كتابخانه هاي عمومي 
يك طرح خيلي خوب دارند؛ ش��ما عضو هر كدام شان بشويد از تمامي 
كتابخانه هاي سرتاسر كشور مي توانيد كتاب امانت بگيريد. سايت خيلي 
خوبي هم دارد براي جست وجو. خوشبختانه اكثر كتاب هاي خوب را هم 

من در همين تهران و كرج پيدا كردم، حتماً استفاده كنيد.

اهمیتبریكسبراياقتصادایران
علي عليزاده در توئيتي نوشت: چين امروز ايران را به نشست بريكس 
دعوت كرد. اگر مقيم ايرانيد، پيوستن به بريكس براي معيشت شما  و 
عزيزانتان اتفاقي بسيار مهم تر از احياي برجام و رفع موقتي تعداد كمي 
از تحريم هاست. نگذاريد غرب گرايان قطب نماي شناختي تان را مختل 

و كاري كنند با حمايت از سياست اشتباه خودتان را فقيرتر كنيد.
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