
   حس�ين اميرعبداللهي�ان، وزي�ر 
امورخارجه:

 بريكس با ظرفيت هاي بزرگ و نگاه مبتكرانه، 
نويدبخش حركت مؤثر در مسير توسعه و صلح 
جهاني است. جناب دكتر رئيسي با اجابت دعوت 
رياس��ت چين براي حضور در اجالس  بريكس 
پالس، ديدگاه ها و ظرفيت هاي ايران را تبيين 
مي كنند. در قالب ديپلماسي پويا از هر فرصتي 

براي پيشبرد اهداف ملي استفاده مي كنيم. 
   كاربري با نام »حاج حسن«:

 كشورهاى عضو  بريكس شامل نيمى از جمعيت 
جهان هس��تند و دع��وت رئيس جمهور چين 
براى س��خنرانى آيت اهلل رئيس��ى در اجالس 
سران بريكس نشان مي دهد كه عالوه بر روابط 
خوب بين دو كش��ور، ايران نيز مي تواند به فكر 
جايگزينى براى  برجام و بدعهدى غربى ها باشد. 

   محسن  حسين دوست:
 بريكس از پنج كش��ور ك��ه داراي ۲۸ درصد 
اقتصاد و ۵۰ درصد جمعيت جهان هستند، 
تشكيل شده كه در نشست امروز توافق كردند 
ارز جديدي را جايگزين يورو و دالر در مبادالت 
تجاري كنند. دعوت رئيسي به اين اجالس و 
همچنين ظرفيت ايران در سازمان شانگهاي 
زمينه تحول اقتصادي در آينده ايران با نگاه به 

شرق خواهد بود. 
   رضا عابدي:

 كشورهاي بريكس در مجموع ۴۱ درصد جمعيت 
جهان، ۲۶ درصد مساحت زمين در گستره چهار 
قاره جهان، ۲۵ درصد تولي��د ناخالص جهاني، 
۲۰ درصد تجارت جهاني را ش��امل مي ش��وند. 
جمعيت بريكس: ۲/۸۸ميليارد نفر. مس��احت 
گستره جغرافيايي: 39/7 ميليون متر مربع. توليد 

ناخالص: ۱۵/۸هزار ميليارد دالر. 
   كاربري با نام »ايمان«:

 آيا براي شما قابل باور اس��ت كه امريكايي ها 
قراداد ساخت توربين را با روسيه كنسل كردند 
و روس ها شركت مپنا را جايگزين نمودند. . آيا 
براي شما قبال باور است كه پس از ديدار تيم 
روسيه از شركت مپنا از ميزان پيشرفت ايران 

در زمينه توليد توربين شگفت زده شده اند؟
   عبداهلل گنجي:

به رغم اينكه ايران هيچ نسبت و عضويتي در 
بريكس ندارد، به دعوت رسمي رئيس جمهور 
چين به عنوان رئيس دوره اي بريكس، رئيسي 
در اجالس سران بريكس سخنراني مي كند. 
بريكس ش��امل اقتصادهاي نوظهور جهاني 
چين، روسيه، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي 
است. از كش��ورهاي منطقه غرب آسيا صرفاً 

ايران دعوت شده است. 
   نويد مستفيضي:

با وجود آنكه ايران هيچ گاه عضو پيمان بريكس 
نبوده غربگراها جنجال كردند. چين، ايران را 
از اين نشست حذف كرد. امروز از رئيسي براي 
سخنراني در بريكس دعوت شد. زبان نابلدهاي 

دنيا چقدر خوب ديپلماسي بلدند!
   سيده آزاده حكيم:

رئيس��ي در اجالس بريكس: »اي��ران آماده 
اس��ت ظرفيت هاي ترانزيتي، ذخاير انرژي و 
دستاوردهاي علمي خود را با اعضاي اين گروه 
به اشتراك بگذارد.« كشورهاي عضو بريكس، 
در صدد هستند تا دالر را كنار گذاشته و واحد 
پولي جديدي را جايگزين آن كنند. پيوستن 
اي��ران به اي��ن اتحاديه مي توان��د باعث رونق 

اقتصادي شود. 

 »زبان نابلدهاي دنيا« 
چقدر خوب ديپلماسي بلدند!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنراني رئيس جمهور در نشست بريكس

دعوت رئيس جمهور چين از آيت  اهلل سيدابراهيم رئيس�ي، رئيس جمهور كشورمان 
براي سخنراني در نشس�ت بريكس با استقبال كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه 
بود. كارب�ران در توئيت هاي�ي از اهميت نشس�ت بريكس و نقش آن در فعال ش�دن 
ديپلماسي اقتصادي و خنثي سازي تحريم ها نوش�تند. كاربران همچنين با اشاره به 

كناي�ه اي از رئيس جمهور پيش�ين در انتخابات ۱۳۹۶ كه خطاب به آيت اهلل رئيس�ي 
گفته بود: »ش�ما زبان دنيا را بلديد؟« از تالش هاي ديپلماتي�ك دولت براي افزايش 
سطح تعامالت با كشورهاي مختلف جهان و عدم تمركز صرف بر تعامالت با غرب در 
قالب برجام تشكر كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده 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.

 وظيفه ثروتمندان وقتي اكثر مردم
 در سختي زندگي مي كنند

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
يك اصل ثابت و تغييرناپذير اين است كه يك نفر مسلمان بايد 
زندگي خود را از زندگي عمومي جدا نداند، بايد زندگي خود را با 
زندگي عموم تطبيق دهد.  معني ندارد در حالي  كه عموم مردم 
در بدبختي زندگي مي كنند عده ديگر با مستمس��ك قراردادن 
يباِت ِمَن الرِّْزِق« در  َم زيَنَة اهللِ الَّتي اَْخَرَج لِِعباِدهِ َوالطَّ »ُقْل َمْن َحرَّ
درياي نعمت غوطه ور بشوند هرچند فرض كنيم كه از راه حالل 
به چنگ آورده باشند.  خود امام صادق )س( كه به اقتضاي زمان، 
زندگي را بر خاندان خود توسعه داده بود، يك وقت اتفاق افتاد 
كه نرخ خواربار ترقي كرد و قحط و غال پديد آمد. به خادم خود 
فرمود: چقدر آذوقه و گندم ذخيره موج��ود داريم؟ عرض كرد: 
زياد داريم، تا چند ماه ما را بس است.  فرمود: همه آنها را ببر و در 
بازار به مردم بفروش. گفت: اگر بفروشم ديگر نخواهم توانست 
گندمي تهيه كنم. فرمود الزم نيست، بعد مثل ساير مردم روز به 
روز از نانوايي تهيه خواهيم كرد و دستور داد از آن به بعد خادم 
ناني كه تهيه مي كند نصف جو و نصف گندم باشد، يعني از همان 
ناني باشد كه اكثر مردم استفاده مي كردند. فرمود: من تمكن دارم 
به فرزندان خودم در اين سختي و تنگدستي نان گندم بدهم، اما 

دوست دارم خداوند ببيند من با مردم مواسات مي كنم. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب ۲۰ گفتار، ص۱۲7

   آیينه نفس

با اين 7مهارت اجتماعي آشنا شويد

كاربري با نام »عماد« نوشت: با گوش دادن به چهار قسمت پادكست روانشناسي احتماالً 
محتواي پادكست ها هم بي مش��كل نيس��ت يا ش��ركت در يك دوره كارگاه ما درمانگر 
نمي شويم. براي مسائل و دغدغه هاي اطرافيان نسخه نپيچيم، برچسب نزنيم و نقش داناي 

كل نگيريم. حتي اگر درمانگر هم باشيم نبايد در تله  درمان اطرافيان بيفتيم. 

عطاءاهلل مهاجراني در توئيتي نوشت: در ۱3سال گذشته، رئيس سازمان سيا در امريكا شش 
بار تغيير كرده است. از ژنرال ايدن تا ويليام برنز، رئيس فعلى سازمان سيا، اما در ايران اگر 
رئيس سازمان اطالعات سپاه بعد از ۱3 سال تغيير كند، نشانه اختالف در مديريت، بحران 

و دخالت موساد است! و الحمدهلل الذى جعل اعداءنا از همين دست!

مجله الكترونيكي »ايلياد« نوشت: همانگونه كه مي دانيم انسان 
موجودي است اجتماعي و بدين واسطه برقراري روابط صحيح 
اجتماعي بركيفيت زندگي وي بسيار اثرگذار مي باشد. در واقع 
مي توان گف��ت روابط اجتماعي از جمله نيازهاي فردي اس��ت 
كه بشر براي بقا بدان نيازمند اس��ت، اين روابط در قالب روابط 
خانوادگي تا روابط شغلي و در محيط كار، حتي در بستر خيابان در 
هنگام خريد نيز تعريف مي شود و به افراد در جهت ايجاد روابطي 
عميق، صحيح و مثبت با اطرافيان كمك مي كند. از اين رو آموزش 
و فراگيري مهارت ها و آداب برقراري رابطه جهت تكامل افراد در 

يك محيط اجتماعي امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. 
پروفسور ديويد دمينگ دكتراي آموزش و اقتصاد از دانشگاه 
هاروارد در رابطه با فراگيري مهارت هاي ارتباطي معتقد است: 
»ما در جامعه به نقطه اي رسيده ايم كه براي داشتن شغل يا 
داشتن يك موقعيت اجتماعي به چيزهايي بيش از مهارت هاي 
فني نياز داريم. در حقيقت، مهارت هاي اجتماعي ركني اساسي 
در هر سناريويي است و چه در روابط دوستانه و خانوادگي و چه 

در دنياي كاري و سازمان ها ارزش زيادي دارند.«
مهارت هاي اجتماعي طيف وسيعي از مهارت هاي ارتباطي را 
شامل مي شود و نكته  مهم در اين ميان نحوه  استفاده از آنان 
مي باشد. لحن بيان، زبان بدن، اشارات و حركات و روش هاي 
ارتباطي غيركالمي همگي از مواردي است كه به نوعي به عنوان 
تجهيزات مورد نياز جهت استفاده از مهارت هاي ارتباطي به كار 
مي روند. از طرفي روابط اجتماعي هر يك در چارچوب خاصي 
تعريف مي شوند، بنابراين استفاده از مهارت هاي ارتباطي نيز 

بايد متناسب با همان چارچوب در نظر گرفته شود. 
در ادامه به بيان مهم ترين مهارت ه��اي اجتماعي خواهيم 
پرداخت، مهارت هايي كه به كمك آن��ان مي توان روابطي 

عميق تر و كاربردي تر را تجربه كرد. 

   گوش دادن
شنيدن با گوش دادن متفاوت اس��ت! تنها زماني به سخنان 
فردي گوش مي دهيد كه عمالً از نزديك و به صورتي همدالنه 
به فردي كه روبه روي شماست توجه مي كنيد. اين نخستين 
قدم در جهت موفقيت در مسير تعامالت اجتماعي است. كار 
آساني به نظر مي رسد، اما اغلب افراد در انجام آن با شكست 

مواجهند، گوش دادن سخت است و به تمرين نياز دارد. 
   پيش قدم شدن براي آغاز ارتباط

برقراري هر ارتباط عموماً از گفت و گويي ساده آغاز مي شود، 
بنابراين آگاهي از نحوه  شروع يك بحث از مهارت هاي درست 
برقراري ارتباط است كه در جلب اعتماد يا بي اعتمادي طرف 
مقابل نقش مهمي ايفا مي كند. همين كه از موضوعي ساده 
مانند وضعيت هوا يا مسائلي اينچنيني استفاده كنيد حسن 
نيت ش��ما را براي برقراري ارتباط نش��ان خواهد داد، شايد 
اين موضوع بسيار ساده و كليش��ه اي به نظر مي رسد، اما از 

مهم ترين مهارت هاي اجتماعي به شمار مي رود. 
   همدلي و هوش هيجاني

اين مهارت در هر فعاليت و شرايطي در حال حاضر ضروري به 
نظر مي رسد. همدلي و هوش هيجاني از جمله مهارت هايي 
هستند كه روابط شما را تغذيه مي كنند، بنابراين الزم است 
بدانيد كه چگونه آنان را به صورتي مؤثر به كار بگيريد و مورد 

استفاده قرار دهيد. 
   درخواست كمك

اينكه بپذيريد همه چيز را نمي دانيد و به مشاوره و حمايت 
ديگري نيازمنديد از جمله رفتارهاي بالغانه انس��اني كمال 
يافته است. در واقع دانس��تن اينكه چه وقت، چگونه، از چه 
كس��ي و چه كمكي بخواهي��د نمونه اي خوب از تس��لط بر 

مهارت هاي اجتماعي مي باشد. 

   برقراري ارتباط چشمي
اين مس��ئله يكي از مهم ترين مهارت هاي اجتماعي است، عدم 
برقراري ارتباط چشمي در يك رابطه اجتماعي در يك گفت وگو 
نمي تواند به اين ارتباط عمق خاصي ببخش��د، براي يك ارتباط 
درست برقراري ارتباط چش��مي عميق با فرد مقابل بسيار حائز 
اهميت است. كافي است در هنگام صحبت به چشمان فرد مقابل 
به صورت عادي نگاه كنيد و نگاه خود را ندزديد. اين كار بار منفي 
بسياري بر فرد مقابل تحميل مي كند، چراكه رابطه اجتماعي خوب 
مستلزم برخورداري از يك تماس چشمي مؤثر و استاندارد است. 
يادتان باشد وقتي مخاطب گروهي از افراد است در حين صحبت با 
همه ارتباط چشمي بگيريد و تنها يك نفر را مخاطب قرار ندهيد، 

اين كار بيانگر ضعف شما در روابط اجتماعي مي باشد. 
   عذرخواهي كردن را بلد باشيد!

مهم است فرد بتواند خطا و اشتباهات خود در رابطه را پذيرفته 
و بابت آن عذرخواهي كند. در بسياري مواقع همين امر سبب 
برقراري ارتباطي درست و عميق خواهد شد. اين كار نه تنها 
به عنوان مهارتي اجتماعي كه به عنوان يك مهارت در رشد و 
شناخت فردي بسيار مؤثر است. انسان مهارت هاي اجتماعي 
را جهت برقراري رواب��ط اجتماعي صحيح و روابط اجتماعي 
كارآمد را در جهت ش��ناخت فردي و رش��د دروني خود فرا 
مي گيرد بنابراين هر ارتباط اجتماعي مانند كالس درسي است 

كه در جهت بهبود حال فرد به كار گرفته مي شود. 
   متقاعدكردن

اين كار به معني تحميل و اعمال نفوذ نمي باشد. در واقع اين 
مهارتي است كه بدانيد چگونه بحث كنيد، ارتباط بگيريد و به 
تفاهمي برس��يد كه طرف مقابل بپذيرد رفتار يا عمل خاص 
ديگري مي تواند سودمند تر باشد. توانايي ايجاد تأثير و ترغيب 

ديگران هنري است كه ارزش فراگيري را خواهد داشت.

در تله  درمان اطرافيان نيفتيم رئيس سازمان سيا، چند بار تغيير كرده است؟

سود روزانه اين تحول را محاسبه كنيد
سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: حركت نخس��تين قطار 
باري بين المللي از مبدأ چين به ايران 
كه زمان الزم براي انتقال كاال را ۲۰روز 
كاهش مي دهد، دس��تاوردي مهم و از 
نتاي��ج راهبرد نگاه به ش��رق اس��ت؛ 
راهب��ردي اقتصادي ك��ه ليبرال هاي 
ايران��ي - از فرط ن��گاه ايدئولوژيك به 
رابطه با غرب- تالش  كردند ايدئولوژيكش بنامند.  تعلق ايدئولوژيك جريان ليبرال به رابطه با 
غرب و متمركز ساختن همه ظرفيت سياست خارجي براي ايجاد رضايت در دولت هاي غربي 
در حوزه هاي مختلف - از هسته اي تا حقوق بشر و منطقه- نه منجر به رضايت غربي ها شده و 
نه حاصلي اقتصادي داش��ته اس��ت، بلكه بايد گفت هم زيان  و هم عدم النف��ع فراوان تجربه 
كرده ايم. زيان ميليون ها دالري و چند صدميليون دالري كه هر روز از زبان عناصر سياسي 
جريان ليبرال بابت تأخير در اجراي برجام بيان مي شد، واقعي نبود و اجراي برجام و بي حاصلي 
آن، توهم بودن اين سخنان را آشكار ساخت.  زيان واقعي، چشم بستن و بلكه دست رد زدن بر 
ظرفيت هاي شرق بود كه امروز مي بينيم مي توانست چه دستاوردهايي را براي كشور رقم زند. 
درباره آثار اين تبادل ريلي كاال و كاهش زماني قابل توجه انتقال بار، اهل تجارت بايد نظر دهند 
و فوايدش را بيان كنند؛ اينك بايد س��ود روزانه اين تحول را محاس��به كرد، اما آنچه از نظر 
راهبردي حائز اهميت است، آشكار ش��دن ثمرات راهبرد نگاه به شرق است كه رهبر حكيم 

انقالب اسالمي سال هاست بر آن تأكيد دارند و روي زمين مانده است. 

سقف كوتاه مدارا
علي دارابي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اكثر ماها بي حوصله و كم طاقت شده ايم. 
تحمل گوش كردن و ش��نيدن صداى 
مخالف خودمان را نداريم چه برس��د به 
قبول و پذيرش س��خنان مخالف. گويي 
حرف و سخن درست و صواب فقط نزد 
ماس��ت. ديگ��ران را كمتر به  حس��اب 
مي آوريم. چهره شهر، جامعه و اطرافمان 
را نگاه كنيد: اخمو، عبوس، تندخو، عجول و لجوج. گويي همه از هم كينه و خداى ناكرده نفرت 
داريم، اما روى ديگر جامعه و شهر و اطرافيان را بنگريم؛ حسن خلق، مدارا، نوع دوستي، احسان و 
مهربانى و كمك به همديگر همه ما بايد اينگونه شويم.  بايد اصالح و دگرگونى را همه از خودمان 
آغاز كنيم. منتظر كسى ديگر براى پيشگامى نباشيم. ما ايرانيان همواره افتخارمان اين بوده كه 
همه اديان، مذاهب، نژادها به صورت مسالمت آميز و برادرانه در طول تاريخ با هم زندگى كرده ايم 
و اين آموزه اسالم عزيز و فرهنگ غنى نياكان ما در ايران بزرگ فرهنگى بوده است. رسول مكرم 
اسالم حضرت محمد )ص( »مدارا كردن با مردم را نيمى از ايمان« برشمرده اند. اميرالمؤمنين على 
)ع( فرمودند: »پس از ايمان به خداى بزرگ رأس خردمندى مدارا كردن با مردم است و كسى كه 
با مردم به نيكى معاشرت نكند خيرى در او نيست.« فرهنگ فارسى معين در بيان معانى مدارا 
»اعتدال، ميانه روي، سعه صدر، تسامح، ماليمت و...« را تعريف كرده است.  جامعه امروزى ما به 
هزار و يك دليل بيش از هر زمان نياز به تضارب آرا، چند صدايي، ش��نيدن سخنان منتقدان و 
مخالفان دارد. خدا نكند مصداق اين بيت شعر »بيدل دهلوى« باشيم: از ترحم تا مروت، وز مدارا 

تا وفا | هر چه را كردم طلب، ديدم ز عالم رفته است.

مردم خبر زده شده اند!
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه« نوشت: نتايج يك 
پژوهش جديد نش��ان مي دهد كه اي��ن روزها افراد 
بيش��تري از اخبار اجتن��اب و كمتر ب��ه آن اعتماد 
مي كنند. به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، تعداد 
فزاينده اي از مردم به شكل خودخواسته و انتخابي از 
اخبار مهم مانند همه گيري وي��روس كرونا، حمله 
روس��يه به اوكراين و بحران هاي اقتصادي اجتناب 
مي كنند.  مؤسسه مطالعه روزنامه نگاري رويترز در 
گزارش ساالنه اخبار ديجيتال خود گفت: در حالي كه اكثر افراد مورد بررسي به طور منظم اخبار 
را دنبال مي كنند، 3۸ درصد از آنها گفتند اغلب يا گاهي اوقات از خواندن اخبار اجتناب مي كنند.  
اين در حالي اس��ت كه اين آمار در س��ال ۲۰۱9 معادل ۲9 درصد بوده است. همچنين حدود 
3۶درصد از افراد به ويژه افراد زير 3۵ س��ال مي گويند كه اخبار، روحي��ه آنها را تحت تأثير قرار 
مي دهد.  اعتماد به اخبار نيز در حال كاهش است و در اياالت متحده به كمترين ميزان رسيده 
است. به طور متوسط، ۴۲درصد از مردم گفته اند كه بيشتر اوقات به اخبار اعتماد دارند! اين رقم 
تقريباً در نيمي از كشورهاي اين گزارش كاهش يافته و تنها در هفت كشور افزايش يافته است.  
»راسموس كليس نيلسن« مدير مؤسسه رويترز در اين گزارش كه براساس يك نظرسنجي آنالين 
از 93 هزار و ۴3۲ نفر انجام شده است، نوش��ت: تعداد زيادي از مردم رسانه ها را در معرض نفوذ 
سياسي ناروا مي دانند و تنها اقليت كوچكي معتقدند كه اكثر سازمان هاي خبري بهترين را براي 
جامعه مي خواهند و آن را بر منافع تجاري خود ترجيح مي دهند.  طبق اين گزارش، مخاطباِن 
جوان تر به طور فزاينده اي از طريق پلتفرم هايي مانند »تيك تاك« به اخبار دسترسي پيدا مي كنند 
و ارتباط ضعيف تري با خبرگزاري هاي معتبر و مطرح دارند.  هر هفته 7۸ درصد از جوانان ۱۸ تا 
۲۴ ساله از طريق خبرخوان ها و جمع آوري كننده هاي خبر، موتورهاي جست وجو و رسانه هاي 
اجتماعي به اخبار دسترسي دارند. ۴۰ درصد از اين گروه سني هر هفته از »تيك تاك« استفاده 
مي كنند و ۱۵درصد گفته اند كه از آن براي يافتن، بحث يا اشتراك گذاري اخبار استفاده مي كنند.  
رشد تعداد افرادي كه براي اخبار آنالين، پول پرداخت مي كنند، ممكن است در حال كاهش باشد، 
به طوري كه بخش بزرگي از اشتراك هاي ديجيتال به چند خبرگزاري ملي اختصاص دارد.  در 
۲۰كشوري كه پرداخت هزينه براي دريافت اخبار، رايج است، ۱7درصد از پاسخ دهندگان در 

نظرسنجي براي هر خبر آنالين پول پرداخت كرده اند كه رقمي مشابه با سال گذشته است.

 چند سطر تحليلي 
از تأثير جنگ روسيه و اوكراين بر آينده

احم��د جانج��ان در كانال 
تلگرامي خود نوشت: جنگ 
روسيه و اوكراين از چند ماه 
آين��ده )س��پتامبر و اكتبر 
۲۰۲۲( وارد مرحله جديدي 
خواهد شد. با آغاز فصل سرما 
در اروپا و كاهش ذخاير گازي 
كشورهاي اروپايي تا اكتبر، 
دست روسيه را براي فشار بيشتر بر اروپا باز خواهد كرد. كاهش جدي، قطع كامل گاز اروپا مي تواند 
قيمت انرژي)نفت و گاز( و غذا را در سطوح فعلي يا حتي باالتر حفظ و تمايل كشورهاي حوزه يورو 
براي بازگش��ت به س��وخت هاي فس��يلي مثل زغال س��نگ را افزايش دهد و البته آلودگي هاي 
زيست محيطي را نيز بايد رو به رشد تصور كرد. افزايش تقاضاي مصرف زغال سنگ نيز مي تواند روي 
قيمت متانول اثرگذار باشد.  از طرف ديگر افزايش قيمت غذا نيز همچنان مي تواند پيشران رشد نرخ 
كودها از جمله اوره شود. اين سناريو خصوصاً براي كشورهاي سردسير اروپا مثل فنالند، اسلند، 
استوني، بالروس و آلمان كه پيوستن برخي از اين كشورها به ناتو نيز مي تواند محل تسويه حساب 
روسيه قرار گيرد.  ثبات نرخ فعلي يا افزايش نرخ گازوئيل و بنزين در اروپا و امريكا نيز مي تواند بحران زا 
و تشديدكننده آتش تورم باشد و واگرايي بدي با افزايش نرخ بهره فدرال رزرو ايجاد كند! و اين يعني 
فدرال رزرو همچون گذشته، قدرت مداخله مؤثر خود بر سافت كاماديتي و هاردكاماديتي را نخواهد 
داشت.  در وانفس��اي اخالل عمده در زنجيره تأمين و توليد كاالها، متأثر از پاندمي كرونا و جنگ 
روسيه - اوكراين، باال گرفتن دعواي امريكا با چين نيز مي تواند برخالف روند سياست هاي كالن 
امريكا در منازعه با شرق آسيا باشد! يعني اگر در جنگ تعرفه اي كوتاه بيايد، هر چه تاكنون به دست 
آورده را از دست خواهد داد و اگر روند فعلي را ادامه دهد، با مشكل تأمين كاال مواجه خواهد بود.  
جمع بندي سطور باال به اين معناست كه بعيد نيست اگر فدرال رزرو در تنگناي بحران هاي فعلي و 
آتي دست به اقدامي بي نظير بزند و نرخ بهره را در يك جلسه تا يك درصد افزايش دهد. چنين اقدامي 
مي تواند باعث collapse )فروپاشي( در بازارهاي مالي شده و جهان را وارد ركودي عميق، اما تورمي 
كند.  جبهه هاي جديدي در منازعه فعلي قدرت هاي جهاني در حال شكل گيري است. شايد اين 
روزها اتحاد كشورهاي حوزه بريكس بيشتر به چشم بيايد. نياز يا احساس نياز براي تعميق روابط 
بين كشورهايي مثل هند و برزيل با چين و روسيه را مي توان در همين خط روايي تفسير كرد، يعني 

اجماع بين كشورهاي داراي جمعيت و منابع زياد عليه اروپا و امريكا... 

قديمي ترين آدامس
كانال تلگرام��ي »عجايب جهان« با انتش��ار تصوير فوق نوش��ت: اين 
قطعه از صمغ درخت توس كه در كش��ور فنالند كشف شده، به عنوان 
قديمي ترين آدامس جهان ش��ناخته مي شود. اين احتمال وجود دارد 
كه خوراكي ياد شده براي برطرف كردن عفونت هاي دهان يا به منظور 

تعمير ظروف شكسته مورد استفاده قرار مي گرفته است.  

  مسواك زدن 
با آب لوله كشی ممنوع!

كانال »دورنماي اقتصادي« نوشت: دهدار روستايي به نام »ويالر- سو 
وار« در جنوب فرانسه براي مهار كم آبي تدابير عجيبي به جريان انداخته 
و استفاده از آب لوله كشي براي بهداشت دندان، آشاميدن و پخت و پز را 
قدغن كرده است. علت امر چيزي نيست جز خشكيدن چشمه تأمين 
آب سكنه. اين دهكده تنها 7۶۰ نفر جمعيت دارد. در ابالغيه دهداري 
آمده هر يك از اهالي تا اطالع ثانوي براي مص��ارف معمول، روزي دو 
بطري آب دريافت خواهند كرد. در عين حال، اعالم ش��ده كه شركت 
مسئول تأمين آب يك منبع جديد پيدا كرده،اما تحقيقات براي تضمين 
سالمت و كيفيت سرچشمه در دست تكميل هستند. اين سختگيري 
و تدبير انقباضي در حالي به جريان افتاده كه از ماه مه، مقامات منطقه 
آلپ – ماريتيم مصرف آب را جيره بندي كرد ند. شس��تن ماش��ين ها، 
پركردن اس��تخرهاي خصوصي و آبياري چمن ها نيز در نيس و كوت 

دازور)سواحل الجوردي جنوب فرانسه( ممنوع اعالم شده است.

 روزنامه هايي كه واژه ها را 
از معنا تهي كرده اند

امير صالحي در توئيتي نوشت: اين روزها به تنها چيزي كه نمي توان اعتماد 
كرد نوشته هاي روزنامه اعتماد اس��ت.  روزنامه اي كه رسماً حافظ منافع 

غرب در ايران است نامش شرق است! واژه ها را هم از معنا تهي كرده اند.
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