
   دانيال معمار:
معاندان و رسانه هايش��ان نمي خواهند اين 
هش��ت اقدام اميدواركننده دولت رئيسي 
براي اقتصاد ايران ش��نيده ش��ود: ۱- عدم 
استقراض از بانك مركزي. ۲- افزايش فروش 
نفت. ۳- رش��د س��رمايه گذاري صنعتي. 
4-اختص��اص بودج��ه عمراني مناس��ب. 
5-رش��د 4۰درصدي صادرات. 6-اصالح 
نظام يارانه اي. 7- افزايش ورودي صندوق 

ملي. 8-آزادسازي دالرهاي بلوكه.
   سيد مهدي پيشنازي:

اينكه ميگن رئيس��ي هنوز داره گند دولت 
روحاني رو درس��ت مي كن��ه دقيقاً يكيش 
همينجاست كه هر ماه داره بدهي هاي دولت 
قبل رو چندين هزارميلياردي صاف مي كنه! 

پس لطفاً سكوت. . .
   ياشار داوري:

رئيس��ي چيكار كرد؟ 48۰ ه��زار ميليارد 
كسري بودجه رو جبران كرد، بدون قرض 
گرفتن از بانك بركزي 54 ه��زار ميليارد 
بدهي رو هم تسويه كرد، يعني آواربرداري 

نجومي! 
   فرهاد نظريان:

آيت اهلل رئيس��ي: »۲۹ هزار ميليارد تومان 
بدهي دول��ت قب��ل را در ۲۰ روز پرداخت 
كردي��م!« با تم��ام تالش ه��ا و برنامه هاي 
راهبردي و جراحي ه��اي اقتصادي دولت 
رئيس��ي، ولي آثار مخرب و مان��اي دولت 
روحاني كه سياس��تش ديپلماسي آويزان 
به كش��ورهاي غربي بود، همچون وزنه اي 

سنگين، متصل به پاي دولت است. 
   عبدالرحيم انصاري:

دولت رئيس��ي پول بدون پش��توانه چاپ 
نمي كند و از بانك مركزي هم اس��تقراض 
نمي كند؛ در عين حال ماهي ۱۲هزار ميليارد 
بدهي هاي انباش��ته روحاني را مي پردازد. 

اين يعني دولت قبل هم اگر مي خواس��ت، 
مي توانست چاپ نكند و استقراض ننمايد 
تا ماهانه ۱۲هزارميليارد به جاي دود شدن، 

اثري در سفره مردم داشته باشد.
   كاربري با نام »آراميس«:

رئيسي فقط تو ۲۰ روز اخير ۲۹هزارميلبارد 
بدهي دولت روحاني رو داده. با اين وضع فكر 
كنم امام زمان ظهور كنند و حكومت عدل 
علوي تشكيل بشه دنيا گلس��تون ميشه، 
ولي تو ايران هنوز درگير تسويه بدهي هاي 

روحاني باشن.
   كيميا مظفريان:

خبراي خوب: دولت تونست بدون چاپ پول 
و استقراض از بانك مركزي، كسري بودجه 
48۰ه��زار ميليارديو حل كن��ه. صادرات 

كشور بيش از ۹6درصد افزايش پيدا كرده. 
ماليات بر درآمد توليد كاهش داده ش��ده. 
54هزارميليارد تومان بدهي دولت روحاني 
تسويه شده و اينها يعني... قدم هاي محكم 

به سوي اقتصاد قوي.
   مرتضي رمضاني:

دولتي كه ماهانه ۱۳ هزار ميليارد تومان بدهي 
دولت قبل رو پرداخت مي كنه و در 5۰ روز 
گذشته با ۱۱ مقام عاليرتبه در تهران مالقات 
داش��ته و امروز ميزبان وزيرخارجه روسيه 
بود به دعوت رسمي رئيس جمهور چين در 
اجالس س��ران بريكس موسوم به »بريكس 

پالس« شركت و سخنراني مي كند. 
   ابراهيم رضابيگي:

پرداخت بدهي هاي دولت قبل، فعالسازي 

ظرفيت هاي ديپلماسي منطقه اي، همكاري 
با كشورهاي شرق، حذف ارز 4۲۰۰توماني، 
جبران كسري بودجه،  كنترل قطعي هاي 
ب��رق، واكسيسناس��يون و. . . بخش��ي از 
دس��تاوردهاي دولت رئيس��ي در چند ماه 
گذشته است كه اميد مي دهد آينده از امروز 

بهتر خواهد بود. 
   علي زارع:

از مش��كالت دولت رئيس��ي اين است كه 
پس از دولت روحاني آم��ده و همه منتظر 
تح��والت بزرگند. من جاي آقاي رئيس��ي 
بودم آمار تحويل گرفتن دولت را منتش��ر 
مي كردم تا معلوم شود از كجا تحويل گرفتم 
و كجا تحويل دادم. آواربرداري خودش يك 

پروژه مفصل است. 

آواربرداري نجومي!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به گفت وگوی تلويزيوني رئيس جمهور

آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور كشورمان شنبه شب طي گفت وگويي تلويزيوني 
از روند برنامه هاي دولت و شرايط كش�ور با مردم س�خن گفت. در اين گفت وگو مسائل 
مختلفي از برنامه هاي دولت ارائه شد، اما يكي از مهم ترين گزاره هايي كه مورد توجه كاربران 

شبكه هاي اجتماعي قرار گرفت، پرداخت ماهانه بدهي هاي دولت پيش بود. كاربران اين 
اقدام دولت رئيسي را ستودند و آن را در كنار ساير قدم هاي مثبتي كه دولت برداشته، نويد 
بخش آينده روشن دانستند. 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.

 طب تا علمي نباشد
ديني نيز نخواهد بود

آيت اهلل جوادي آملي:
اگر بوعلي سينا هم امروز بود از شيوه هاي جديد پزشكي استفاده 
مي كرد، اما اگر ما به دنبال ش��ناخت گياهان دارويي و استخراج 
خواص آنها برويم و به صورت علمي و با ارائ��ه مقاله آن را اثبات 

كنيم، اين داروها با بدن ما سازگاتر خواهد بود. 
ديني بودن علم، به ديني بودن موضوع علم است، لذا معيار ديني 
بودن طب به طبيب و بيمار نيس��ت، بلكه به فهم دقيق موضوع 
است، يعني ديني بودن طب به فهم عميق ابنا و ابدان است، اگر 
باور كنيم كه موضوع علم طب، فعل خداست قطعاً و البد اين علم 

ديني خواهد بود حتي اگر پزشك و بيمار مسلمان نباشد. 
طب سنتي بايد به معناي دقيق كلمه علمي بشود و صرف اينكه 
فالن گياه براي درمان فالن بيماري است، كافي نيست؛ بايد بدانيم 

تا مطلبي صددرصد علمي نباشد، ديني نيز نخواهد بود!
منبع: صفحه توئيتري »جوادي آملي«

   آیينه نفس

نظريهپنجرهشكستهدرمديريتوكسبوكار

محمد نصوحي در توئيتي نوشت: دستاوردي كه رسانه اي نشد محققان دانش بنيان موفق 
به ساخت تاپ درايو شدند كه عالوه بر توسعه ميادين نفتي، در ميدان هاي خشكي و دريايي 
كاربرد داره. اين ماشين عالوه بر افزايش سرعت عمليات حفاري باعث جلوگيري از حوادث 

حين حفاري هم ميشه. اگر دوست داشتين اينهارو هم منتشر كنيد.

علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در توئيتي نوشت: هالل احمر نماد نوع دوستي ايرانيان 
است. اعطاي جايزه »هانري داويسون« و پذيرش پيشنهاد ايران براي تأسيس صندوق بين المللي 
كمك هاي بشردوستانه از سوي كشورهاي جهان، پاسداشت خدمات عام المنفعه ملي و بين المللي 

هالل احمر به رغم تحريم هاي ظالمانه است. خداقوت و تبريك به خانواده بزرگ هالل ايران.

ناهيد عبداللهي در كانال تلگرامي خود نوشت: چند روز پيش 
پشت چهارراهي نزديك محل زندگي ام ماشيني پارك شده 
بود )درست پش��ت چراغ و در محل عبور ماشين ها طوري 
كه مرتب پشت ماش��ين راهبندان مي شد.( سايه بان پشت 
شيش��ه و قفل فرمان زده بود. طوري كه مي شد حدس زد 
ساعت هاس��ت راننده بدون هيچ مش��كلي ماشين را پارك 

كرده و رفته است. 
»اگر به محض اينكه دوربين آن را مي ديد، با جرثقيل ماشين 
را به پاركينگ انتقال مي دادند و جريمه اي سنگين براي راننده 
در نظر مي گرفتند و اين كار را هر روز براي موارد مشابه تكرار 
مي كردند و اخب��ار تند و تيزي برايش پخش مي ش��د، ديگر 
هيچ ماشيني در محل عبور ماشين هاي ديگر با اين آسودگي 
ماشينش را پارك نمي كرد.« اين گفت وگوي دوستانه آن روز، 
مرا ياد نظريه شيشه هاي شكسته انداخت كه چند سال پيش 
درباره اش خوانده بودم و حاال چند خطي درباره اين موضوع و 

ارتباطش با مديريت و كسب وكار مي نويسم:
تئوري پنجره شكس��ته: »اينكه خراب هس��ت. اگر من هم 
اين كار رو ادامه بدم اوضاع خراب تر نمي ش��ه.«، »بقيه اين 
كار رو كردند. پس من هم اجازه دارم تكرارش كنم.«، »اين 
بي قانوني كوچيك باعث نمي شه تغييري در اوضاع كلي ايجاد 

بشه. جامعه پر از بي قانونيه.«
    مثال:

- وقتي در يك ساختمان شيشه شكسته اي وجود دارد، احتمال 
اينكه بعضي مردم موقع عبور به آن سنگ بزنند و شيشه هاي 
ديگر ساختمان را بشكنند، بيشتر از وقتي است كه همين مردم 

از مقابل ساختماني با شيشه هاي سالم عبور مي كنند. 
- وقتي در زمان انتظار صفي وجود ندارد و مردم با بي نظمي و 
بدون نوبت جلو مي روند تا كارشان را زودتر انجام دهند، اين كار 
مجوزي براي بقيه صادر مي كند تا رفتار مشابه را تكرار كنند. 

اين نظريه كه در س��ال ۱۹8۲ از سوی جيمز كيو، ويلسون و 
جرج ال كلينگ در مقاله اي معرفي شده است، به اين موضوع 
اشاره دارد كه پيش از هر چيز، بايد جلوي جرم هاي كوچك را 
گرفت. جرم هاي كوچكي كه مانع بزرگي مقابل شان قرار ندارد، 

به زودي به مسئله سازترين موضوعات تبديل مي شوند. 

وقتي در يك سازمان كسي بي قانوني مي كند و در مقابل اين 
بي قانوني ايستادگي نمي ش��ود، مثل اين است كه مجوزي 
براي بقيه صادر مي شود تا بتوانند كار مشابه را تكرار كنند. 
مثل وقتي كس��ي صبح ها دير در دفتر كار حاضر مي شود و 
براي اين دير آمدن، جريمه اي منظور نمي ش��ود. بقيه هم 

اجازه تأخيركردن را دير يا زود به خود مي دهند. 
بهتري��ن راه��كار ب��راي جلوگيري از مس��ائل ب��زرگ در 
كسب وكارها و در جامعه اين است كه جلوي شكستن اولين 
پنجره ها گرفته ش��ود. بهترين كار اين است وقتي كسي به 
معماري يك كسب و كار نگاه مي كند، يك ساختمان سالم 
را ببيند نه تعدادي شيشه شكسته كه اين آالرم را در ذهن 
روشن مي كنند، اين بخش از كار خوب پيش نمي رود و پرتاب 

سنگي ديگر به شيشه ها مجاز است. 
ما بيشتر از تغييرات بزرگ، به تغييرات كوچك نياز داريم؛ 
كنترل كردن، مديريت كردن و سامان دادن به كار، بيش از 
اينكه در مواجهه با موقعيت هاي حس��اس تعريف شود، در 
ارتباط با موضوعات كوچك قابل تعريف است. وقتي مديري 
ش��روع مي كند به ريزش��دن بر جزئيات و تالش مي كند تا 
مس��ائل كوچك را س��امان بدهد، در واقع در تالش است تا 
فرهنگي سالم براي سازمانش بسازد. همين تغييرات كوچك، 
همين كنترل كردن مش��كالت كوچك و ايستادن در برابر 
آنهاست كه اين نويد را به بقيه مي دهد در سازماني مستحكم 

مشغول به كار هستند. 
افراد سازمان مي توانند انتظار داشته باشند با رعايت نشدن 
حقوقشان، برخورد جدي خواهند شد و همين طور خودشان 

اگر حقوق ديگ��ري را رعايت نكنند، مورد بازخواس��ت قرار 
خواهند گرفت. در نتيجه كاركنان بيش��تر حواسش��ان به 
درست و غلط نتايج كارهايشان خواهد بود و به اين ترتيب، 
فرهنگي سالم در س��ازمان ش��كل خواهد گرفت و افراد در 

امنيت و آرامش بيشتري به كار مشغول مي شوند. 
 شيش��ه هاي شكس��ته اي كه به حال خود رها مي ش��وند 
زمينه س��از فروريختن س��ازه هس��تند؛ وقتي پنجره هاي 
شكسته به سرعت تعمير مي ش��وند، اين پيام را به عابرين 
مي دهند كه اين مكان براي كسي اهميت دارد، كسي هست 
كه مراقب خرابي ها و برطرف كردن آنهاس��ت و بي نظمي را 
تحمل نمي كند. براي اين منظور بايد در يك س��ازمان، در 
يك كسب وكار يا در هر جايي كه جمعي از افراد در كنار هم 
فعاليت مي كنند، موضوعات مهم و حتي موضوعات كوچك 
تعريف شوند و خط قرمزها مشخص شود. مديري كه نتواند 
در برخورد با مسائل كوچك خط قرمز تعريف كند، در برابر 
حل مش��كالت بزرگ ناتوان خواهد ب��ود. برعكس، مديري 
كه عبور از خط قرمزهاي كوچك را معادل جرايم س��نگين 
تعريف مي كند، راه را براي بروز مش��كالت بزرگ مي بندد. 
مثل وقتي مديري در برخورد با فحاشي يكي از كاركنان به 
ديگري، بدون معطلي فرد فحاش را اخراج مي كند، فرهنگ 
گفت وگو، صبوري كردن و برخورد درست با تعارضات را در 

سازمانش پايه گذاري مي كند. 
منافع ش��خصي در برابر منافع جمعي، خيلي وقت ها منافع 
شخصي در برابر مافع جمعي قرار مي گيرد. مثل منفعت همان 
راننده اي كه مي خواسته زمانش هدر نرود و شايد نزديك محل 
س��كونتش پارك كند و برايش مهم نبوده با اين كار، منافع 
ديگران را رعايت نكرده و برايشان مزاحمت ايجاد كرده است. 

براي رعايت خط قرمزها فقط نمي توان به اخالقيات متوسل 
شد. شايد در همه شرايط، اخالقيات و وجدان و چيزهايي از 
اين دست، قدرت مقابله با لذت حاصل از منافع شخصي را 
نداشته باشند. بايد چيزي بزرگ تر وجود داشته باشد. چيزي 
مثل يك قانون مستحكم. چيزي مثل فرهنگي كه غيرقابل 
تخطي كردن باش��د. و اين وظيفه يك مدير اس��ت كه در 

سازمان، چنين فرهنگي را ايجاد كند.

دستاوردي كه رسانه اي نشد هالل احمر نماد نوع دوستي ايرانيان

رابطه با ايده  آل گراها دشوار و در معرض شكست!
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: 
نتايج پژوهشي نشان مي دهد مدت دوام رابطه با 
افرادي كه كمال گرا هستند، 47درصد كمتر از 
افرادي اس��ت كه نگاه ايده آل به رابطه ندارند. از 
طرفي آمار طالق بين افراد ايده  آل گرا باالست و 
شانس ازدواج آنها تقريباً نصف افرادي است كه 
نگاه ايده آل گرايانه ندارند و سخت گير نيستند. 
زياد انتقادكردن، زود نااميدش��دن، نظم وسواس��ي و بي اعتمادي به ش��ريك زندگي از رايج ترين 
مشخصه هاي رابطه با انسان هاي كمال گراست. اين رفتارها باعث مي شود رابطه با اين افراد دشوار و 
بيش از رابطه انسان هاي عادي در معرض شكست باشد. اگر دچار كمال گرايي هستيد ترجيحاً قبل 

از ازدواج اين ويژگي رو كنترل كنيد وگرنه زندگي ديگران رو هم دچار مشكل مي كنيد. 

ازدواج درماني، يك تصميم ساده لوحانه
كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: »اين 
پسره خيلي سر و گوش��ش مي جنبه، اگه 
زنش بديم خوب مي ش��ه«، »اين دختره 
ديگه داره آبروي خون��واده رو مي بره، اگه 
شوهر كنه به راه مياد«، »بيچاره اونقدر تنها 
موند كه رفت س��راغ مواد، اگه سرش با زن 
گرم بشه مواد رو كنار مي ذاره«! هنوز هستند كساني كه گمان مي كنند اگر فردي كه دچار يك 
مشكل روان شناختي است ازدواج كند، مشكلش رفع يا كمتر خواهد شد. اين يك تصور بسيار 
عاميانه و سطح پايين است. ش��واهد علمي و تجربي، نشان مي دهد كه ازدواج نه تنها كمكي به 
درمان نمي كند، به ميزان زيادي بر مشكالت فرد نيز مي افزايد. حتي آنهايي كه مشكالت ساده اي 
داشته اند پس از ازدواج، با سير صعودي آن مشكالت مواجه بوده اند. ازدواج فرد مشكل دار، ظلم 
آشكاري است به خود و طرف مقابل. توصيه ما اين است كه به ازدواج به عنوان يك فرآيند درماني 
نگاه نكنيد و چنانچه از نابساماني خاصي)هر چند كوچك( رنج مي بريد، قبل از آنكه شخص ديگري 

را به زندگي خود دعوت كنيد، براي سالمتي خود فكري بكنيد.

برداشتن حجم مبنا چه اثري خواهد داشت؟
مصطفي نصر، دكتر اقتص��اد مالي، در 
كانال تلگرامي خود نوشت: حجم مبناي 
نمادهاي فرابورسي يكي يكي برداشته 
مي شود. سؤالي كه در اين رابطه مطرح 
مي شود اين است اثر چنين تغييري بر 
متغيره��اي مورد توج��ه، مثل قيمت 

سهام و... چيست؟ 
اولين و بديهي ترين چيزي كه بعد از برداش��تن حجم مبنا اتفاق مي افتد، افزايش س��رعت 
نوسانات هست. مثاًل سهامي كه قيمت آن قباًل بايد يك ماه طول مي كشيد تا رشد مشخصي را 
تجربه كند، حاال طي ۱۰ روز همان مسير قيمتي را طي خواهد كرد. البته اين افزايش سرعت 

تغييرات در روند نزولي هم هست!
انتظار مي رود سختي كار بازيگران و بازارگردانان كاهش پيدا كند و بتوانند با منابع كمتري 
قيمت را مديريت كنند. از طرف ديگ��ر، اينكه قيمت ها زودتر به س��طوح واكنش تكنيكال 

)حمايت ها و مقاومت ها( مي رسند انتظار مي رود حجم معامالت هم افزايش پيدا كند. 
افزايش حجم معامالت اثر مثبتي روي درآمد نهادهاي كارمزد بگير )اعم از دولت و سازمان و 
كارگزاري ها و همچنين شركت هاي فراكاب( خواهد داشت.  با اين حال، آنچه مطرح شد بايد 
مورد بررسي تجربي و آماري هم قرار بگيرد تا بتوانيم استحكام نظري آن را تأييد كنيم. چنانچه 

در دانش اقتصادسنجي هم بحث مي شود، ممكن است اثري معنادار باشد، اما بزرگ نباشد!

با صداي بلند درباره  نوشته تان فكر نكنيد
حسين جاويد در كانال تلگرامي خود نوشت: بعضي پژوهشگرها و نويسنده ها انگار عادت دارند با 
صداي بلند درباره  نوشته شان فكر كنند و مونولوگشان را با خواننده هم به اشتراك بگذارند! مثالً:

- بهتر است نخست به نقش بي بديل فردوسي بپردازيم و بعد به تأثيرپذيري او از دقيقي، چون 
ممكن است بعضي منتقدها بر ما خرده بگيرند. 

- شايد اگر ابتدا ريشه هاي رمانتيسيسم را بررسي كنيم و بعد به بررسي آثار استاندال برسيم، بعضي 
خواننده ها خسته شوند و خوششان نيايد. 

- اگر فصل بندي كتاب را براساس تاريخ وقايع انجام دهيم، كار دشوار مي شود. 
- كاش فرصت بيشتري در اختيار بود و موضوع را عميق تر بررسي مي كرديم. 

چنين رويكردي دور از اصول نگارش متون علمي و پژوهشي است. قرار نيست در اين متون با خواننده 
درددل شود يا دغدغه هاي فرامتني نويسنده مطرح شوند. جهت گيري و ساختار نوشتار است كه 
آنچه را از نظر نويسنده مطلوب يا نامطلوب است به نمايش مي گذارد، نه سخن گفتن مستقيم با 
خواننده. در برخورد با چنين مواردي، حتماً نياز است اصالحات ويرايشي بايسته انجام شود.  براي 
انبساط خاطر، اين را هم بگويم كه چنين رويكردي فقط مختص پژوهش نيست و در متون ديگر هم 
ديده مي شود. صنعتي زاده  كرماني - يادش گرامي - در كتاب داستان ماني نقاش )مطبعه  شوروي، 
۱۳۰5( چنين نگاشته است: »... اكنون مسافرين مزبور را معرفي كرده و نخست قارئين محترم را به 
پهلوان اين كتاب آشنا نموده و به ذكر قيافه و اخالق و روحيات اين شخص مي پردازيم.« صنعتي زاده 
نزديك به يك سده پيش و در آغاز مسير داستان نويسي مدرن فارسي اين متن را نوشته و خرده گيري 

بر او روا نيست، اما اينكه كساني هنوز چنين شيوه هايي را به كار گيرند پسنديده نيست. 

ارائه تصويري هر چه سياه تر از كشورهاي مسلمان!
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه« نوشت: 
غالباً محتواي فيلم هايي كه از منطقه ما 
در جش��نواره هاي غربي اكران مي شود، 
موضوعات تلخ به همراه تصاوير افراد فقير 
و كم برخورداري اس��ت كه با مشكالت 
اساس��ي و تناقضات ف��ردي، اجتماعي، 
سياسي و ديني خودشان درگير هس��تند. چرا اغلب فيلم هايي با اينچنين محتوا و مضامين از 

خاورميانه مورد توجه جشنواره ها و رسانه هاي غربي قرار گرفته است؟!
- فيلم Boy From Heaven 2022 ماجراي پسر باهوش و نخبه اي است كه بورس دانشگاه 
االزهر در قاهره مصر رو گرفته، اما در جريان تغيير قدرت بر سر جانشيني شيخ االزهر و قتل 
وحشيانه نيروهاي نفوذي در دانش��گاه، مورد بازيچه نخبه هاي مذهبي و سياسي مصر قرار 
مي گيرد. نكته قابل توجه اين است كه االزهر به عنوان مركز قدرت اسالم سني به مكاني براي 

جوالنگاه هم دستي ها، دسيسه ها و فتنه ها نشان داده شده است. 
- فيلم Harak 2022 توسط كارگردان امريكايي تونسي ساخته شده. در مورد پسري است كه 
به صورت قاچاق بنزين مي فروشد و با درآمد حاصل از آن مشروبات الكلي مي خرد و پنهاني 
و به دور از چشم خانواده مصرف مي كند. وقتي پدر خانواده فوت مي كند، اين پسر در زندگي 
دچار استرس و تنش شديد مي شود و بين انتخاب تمايالت فردي خودش و عرف جامعه يعني 

نگهداري از خواهران كوچك تر از خودش دچار سردرگمي مي شود. 
- فيلم The Blue Caftan 2022 توس��ط مريم توزاني در مراكش س��اخته ش��ده اس��ت. 
همجنس گرايي پنهاني مردي متأهل در مراكش كه طبق قوانين و آداب و رس��وم اسالمي 
مجبور شده، ازدواج س��نتي بكند و آن را به تصوير بكشد. فعاليت همجنس بازي در مراكش 
غيرقانوني است و ارتكاب آن مي تواند منجر به محكوميت هايي همچون زندان يا اعدام شود. 
فيلم Mediterranean Fever: فيلم بسيار غمگين و ناراحت كننده اي است كه از زندگي 
يك نويسنده و پدر 4۰ساله فلسطيني ساخته ش��ده كه از افسردگي بسيار شديد رنج مي برد و 

همسايه اش جالل يك كالهبردار قهار مسلمان است. 
- فيلم Feathers 2021 كه يك فيلم نسبتاً كمدي است. يك مادر به سختي براي فرزندش 
جشن تولد مي گيرد و در اين جشن در اثر اشتباه شعبده باز پدر خانواده به مرغ تبديل مي شود 
و روزهاي سياه خانواده براي مادر تازه آغاز مي شود و با مشكالت عديده اقتصادي اجتماعي 

مصر مواجه می گردد. 
- فيلم Broken Keys: يك نوازنده در تالش براي فرار از محله جنگ زده خودش كه يك كشور 
اسالمي در خاورميانه است و اتفاقاً موسيقي در آن ممنوع شده را نشان مي دهد كه پس از تخريب 
پيانوي او توسط افراط گرايان مسلمان، يك سفر براي بازسازي پيانوي تخريب شده آغاز مي كند 

و در انتهاي سفر جان خود را از دست مي دهد. 
- فيلم Soaud 2021: داستان دختري ۱۹ ساله رو بيان مي كند كه در خانواده  مذهبي خودش 
درگير ارتباطات فضاي مجازي شده و در نهايت اين تناقضات منجر به خودكشي او مي شود!

 هزينه هاي ميلياردي 
در جنگ شناختي براي چيست؟

رضا پورحسين در توئيتي نوشت: رفتارشناسي دشمن از ضرورت هاي 
مقابله با جنگ نرم است. مهم ترين قصد بدخواهان، دوركردن آدم ها از 
اصالت و هويت يك ملت اس��ت تا پيوندهاي ديني، وطني و ملي آنان 
كمرنگ شوند. ۱۱6 ماهواره و حدود ۲6۰ كانال راديو تلويزيون فارسي 
زبان، عليه ايران وبا هدف استحاله هويت ايراني اسالمي، »ميكروب هاي 

شناختي« پرتاپ مي كنند. چرا ميلياردها دالر هزينه مي كنند؟ 

باز هم شركت هاي دانش بنيان گل كاشتند
سعيد موسوي در توئيتي نوشت: تجهيزات بيمارستاني در زماني كوتاه 
ضدعفوني مي شود! به نظرتون چطوري؟! توليد دستگاهي ايران  ساخت 
به ضدعفوني كردن تجهيزات بيمارستاني بدون ايجاد مواد سمي و بوي 
نامطلوب كمك كرد و اين كار در كوتاه ترين زمان ممكن انجام مي شود. 

بازم شركت هاي دانش بنيانمون گل كاشتن. 

 خانم وزير خارجه! 
نگاهي هم به خودتان بيندازيد

ح. بابايي در توئيتي نوشت: وزيرخارجه آلمان امروز در نشست كنفرانس تغذيه 
در برلين گفت، مسكو  گرسنگي را به عنوان سالح جنگي استفاده مي كند! ولي 
نگفتند كشورش آلمان ]و همپيمانانش[ سال هاست تحريم دارو و  غذا را به 
عنوان سالح جنگي استفاده مي كند! محاصره يمن را پايان نمي دهند! صادرات 

سالح جنگي به منطقه را تعطيل نمي كنند! همينقدر بي حيا.
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