
    محمدرضا رهبرپور:
به فرجام رسيدن ترور سلمان رشدي در اين 
روزهايي كه در امريكا م��وج اتهام زني ترور، 
عليه ايران راه افتاده خيلي عجيب نيست؟ 
سلمان رشدي  اي كه تا پيش از اين حفاظت 
بسيار سخت و دقيقي ازش صورت مي گرفت، 
نمي توانس��ت مهره  س��وخته اي باشد براي 

بهره برداري هاي بعدي؟
   وحيد يامين پور:

به گمان من حتي اينكه گفته شود حمله به 
سلمان رشدي مرتد طراحي خود امريكاست، 
پيام هولناك تري براي ايران ستيزان دارد كه 
به حمايت شياطين دل خوش كرده اند. َمثل 
دشمنان ما چون عقربي است كه در محاصره 
آتش خود را نيش مي زن��د. ماجرا اين دفعه 

واقعاً بُرد- بُرد است. 
   ليا آبنوس:

چند سال پيش زندگينامه خود نوشته سلمان 

رشدي رو خوندم، يه جا ميگه: تيمي كه به من 
پيشنهاد نوشتن كتاب رو داد، انگليسي بودند 
و اندازه يك محقق مسلمان از اسالم اطالع 
كامل داشتند! واسه اين چيزاست كه ميگن 
اگه سفارت انگليس نذري هم داد باور نكنيد. 

   محمدرضا باقري:
امريكا و ترامپ، نيروي نظامي ما رو در كشور 
ثالث كش��تند، با گردن افراش��ته هم اعالم 
كردند ما زديم، حاال يه سري تون روشنفكر 
شديد ترور رشدي ملعون رو محكوم مي كنيد 
كه چهارتا غربي خوشش��ون بياد ي��ا احياناً 

ديپورت نشيد؟
   محمدصادق عبداللهي:

بحث علمي با انديش��مندان مخالف، رويه اي 
ثابت در اسالم بوده و امام )ره( نيز به انتقادات 
تند افرادي چون كسروي با نگاهي علمي در 
كتاب كشف االسرار پاسخ مي دهند. سلمان 
رشدي اما محقق نبود. در رمان آيات شيطاني 

قصد نقد ندارد؛ تمسخر، توهين و بي حرمتي به 
مقدسات مي كند كه سزاوار حكم ارتداد است. 

   كاربري با نام »عماد«:
هنوز هم حكم، حكِم حضرت روح اهلل است... 

   مهدي خانعلي زاده:
»قدرت« يك��ي از پيچيده ترين مفاهيم در 
علم روابط بين الملل اس��ت؛ از »بالدوين« تا 
»ناي« هم روايت هاي مختلف��ي از آن ارائه 
شده اس��ت. چيزي كه مشخص است، لزوم 
اتكاي واحدهاي سياسي به »قدرت تركيبي« 
است. فتواي امام خميني)ره(، قدرت نرم ايران 

را افزايش داد. 
   كبري آسوپار:

خش��ونت فقط گرفتن جان آدم ها نيس��ت؛ 
ميليون ها مس��لمان در جهان حاضرند جان 
بدهند، اما به پيامبرشان توهين نشود. از سويي 
وقتي توهين به مقدسات يك ميليارد مسلمان 
به »آزادي بيان« تعبير شد، بايد حق داد كه 

برخي از اين مسلمانان هم به آزادي در انتخاب 
شيوه ابراز عقيده )قتل هتاك( معتقد باشند!

   سيدمهرداد سيد مهدي:
حكم ساب النبي قتل اس��ت. هر كسي كه 
بتواند و شرايط مهيا باشد بايد اين حكم را اجرا 
كند و اگر در اين راه كشته شود، شهيد است. 
البته بايد از كيد و مكر دشمنان نيز غافل نبود. 
خداوند بر درجات امام خميني)ره( بيفزايد. 

#سلمان_رشدي
   حامد شاهميري:

اگه س��لمان رش��دي رو نيروي م��ا زده كه 
دممون گ��رم تو قلب نيوي��ورك آدم داريم. 
اگه خودشون زدن كه پرونده جديد ضدايران 
درست كنن، يعني نيروي خودشونم ميزنن! 

قابل توجه مصي علينژاد. 
   كاربري با نام »حنين«:

دنيا براي سلمان رشدي كه امن نبود، مسلماً 
براي قاتالن سردار نيز امن نخواهد بود!

دنیا برای متجاوزان به معنویت امن نیست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حمله جوان لبناني به سلمان رشدي

ضربه زدن به سلمان رشدي از س�وي يك جوان لبناني واكنش هاي بسياري در شبكه هاي 
اجتماعي به همراه داشت. سلمان رشدي در پي  نوشتن رمان آيات شيطاني و توهين و وهن 
پيامبر اس�ام )ص( از س�وي امام خميني)ره( حكم ارتداد گرفته بود. كارب�ران اجراي اين 
حكم پس از سال ها آن هم از س�وي جواني كه امام)ره( را نديده بود نشانه عمق قدرت نرم 

حضرت امام خميني)ره( دانس�تند. برخي نيز اين واقعه را دسيسه اي از سوي امريكايي ها 
براي تزل�زل در توافق نهايي برجام دانس�تند. كارب�ران در اين خصوص بيان داش�تند در 
صورت صحت اين دسيسه س�لمان رش�دي بايد درس عبرتي براي س�اير پناهندگان به 
امري�كا و انگليس باش�د. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

      اورنگ زيب بيضايي با انتشار تصوير فوق، شرح داد: بدل محمد، پيرمرد كتاب فروشي ا ست 
در شهر فيض آباد، بدخشان. روي دروازه كوچك كتاب فروشي اش نوشته است: بي ادب از خاك 

صحراي محبت نگذري | كلبۀ ويران مجنون آخر از ليلي پر است. #بيدل

 مردم! من شما را به جاي توحيد 
به شرك دعوت مي كنم!

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
مرحوم شيخ جعفر شوش��ترى، يك روز رفت باالى منبر و گفت: 
ايها الناس! همه پيغمبران آمده اند شما را به توحيد دعوت كنند، 
من آمده ام شما را به شرك دعوت  كنم. بعد گفت: همه پيغمبران 
آمده اند گفته اند فقط خدا را بپرستيد، فقط براى خدا كار كنيد، من 
مى گويم يك كمى هم براى خدا كار كنيد، يعنى همه كارهايتان 
خالصانه براى غير خدا نباشد.  انسان در برخى از كارها خدا را وسيله 
قرار مى دهد براى خواسته هاى نفسانى خودش. اين گونه كارها ولو 
در آن »خدا« وسيله است و هدف نيست اما باز يك نوع رفتن به در 

خانه خداست؛ مى روم به در خانه خدا اما براى مشكالت دنيا. 
ش��ك ندارد كه اين خودش نوعى شرك اس��ت، يعنى پرستشى 
است كه خدا از هدف بودن خارج و وسيله شده است براى خواسته 
نفسانى. ولى خداوند متعال اين نوع شرك ها را كه شرك هاى خفى 
است به نوعى از انسان مى پذيرد، يعنى همان چيزى را كه انسان 
مى خواهد به او مى دهد.  در آخرت هم همين طور است. اگر انسان 
عبادت را انجام بدهد براى خواسته هاى اخروى، خداى متعال همان 
خواسته هاى اخروى را به او مى دهد، اما اين، عبادت به معناى واقعى 
عبادت و پرستش خدا كه خدا پرستش شده باشد نيست.  خدا آن 
وقت پرستش شده است كه خدا براى خود خدا پرستش شده باشد، 

يعنى پرستش حقيقى و اخالص حقيقى فقط و فقط آن است. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب فطرت، ص۱۹۵- ۱۹۳ )با تلخيص(

   آیينه نفس

بازانديشي يك فرض رايج در قضيه كربال

سيدامير سياح در توئيتي نوشت: سال هاست مش��كل گردوخاك جنوب در خبرنامه ها و 
كارتابل ها و گزارش هاي تصويري منعكس شده! ولي تا امروز مسئول اول اجرايي كشور اين 

مشكل مردم را لمس نكرده  بود. #بازگشت_دولت_به_مردم

دكتر علي س��رزعيم در كانال تلگرامي خود 
نوشت: بسيار ش��نيده ايم كه كوفيان بي وفا 
هستند و كوفه وفا ندارد و... اين توصيفات به 
نظرم ساده سازي مسئله اي است كه در قضيه 
كربال رخ داده است و وقتي نخواهيم يا نتوانيم 
پيچيدگي مسئله را ببينيم به تبيين هاي ساده 
انگارانه و ساده ساز بسنده مي كنيم. تا آنجا كه 
من از قضيه قيام امام حسين)ع( فهميدم امام 
حسين دست برتر را در كوفه داشت و اكثريت 
با طرفداران امام حسين بودند و طبعاً قضيه 
نامه هاي دعوت رخ داده است اما بايد همواره 
توجه داشت كه ميزان طرفداري و استواري در 
حمايت از يك شخصيت توزيع احتماالً نرمال 
دارد به اين معني كه اقليت كمي هستند كه 
بس��يار اس��توارند و اقليت كمي هستند كه 
خيلي شل هس��تند و بقيه ميزان طرفداري 
متوسطي دارند. اكثريت هزينه فايده مي كنند 
كه از چه كسي طرفداري كنند. در اين هزينه 
فايده حتماً وزني به امور معنوي مي دهند ولي 
بيشتر افراد در همه جاي تاريخ سمت برنده 

را مي گيرند. 
چيزي كه براي من جالب توجه است بازيگري 
عبيداهلل بن زياد است. او وقتي كه به كوفه آمد 

در اقليت بود ولي از اهرم هاي در اختيارش به 
خوبي استفاده كرد و با چند حركت توانست 
بذر ترديد در موفقيت جنبش امام حسين را 
در دل عموم كوفيان ب��كارد و كم كم عموم 
آنها را به اين نتيجه رساند كه در اين مقابله، 
امام حسين ش��انس برنده ش��دن ندارد يا 
شانسش كم اس��ت. اينگونه بود كه كم كم 
اطراف مسلم خالي ش��د. كار به اينجا رسيد 
كه ميل به پيوس��تن به برنده كسان زيادي 
را به اردوي مخالف امام حسين كشاند. فالح 

و رستگاري فردي در همين بزنگاه ها خود را 
نشان مي دهد. وقتي آدمي خط قرمز درستي 
نداشته باشد و به وسوسه ها تسليم شود   اي 
بسا سر از سپاه دشمنان امام حسين و اهل 
حق در آورد. قصدي براي تطهير پيوستگان 
به سپاه عمرسعد نيس��ت و آنها بدعاقبتي 
دنيا و آخرت را براي خود خريدند اما مسئله 
اين است كه در كنار اين قضيه نبايد مهارت 
عبيداهلل بن زياد در برگرداندن ورق بازي را 
ناديده گرفت. مس��لم در برابر اين ترفندها 

و تاكتيك هاي وي نتوانس��ت ب��دل بزند و 
شد آنچه شد. 

حكايت عاشورا حكايت تاريخ گذشته نيست 
كه اگر بود ش��ايد تكرار آن چندان معنايي 
نداشت. حكايت عاشورا حكايت هر روز ماست 
مگر نگفته اند كه كل يوم عاشورا و كل ارض 
كربال. هر روز ما در برابر وسوسه انتخاب در 
پيوستن به سپاه حق يا سپاه باطليم. همواره 
بايد مراقب بود كه اهل باطل نتوانند ورق را 
برگردانند و عموم مردمي را كه بنا به فطرت 
اهل حق هستند به خيل سپاه باطل بكشانند. 
غرض آنكه در خباثت اه��ل باطل ترديدي 
نيس��ت و اين متغيري در كنترل ما نيست! 
آنچه بر دوش رهبران سپاه حق است خوب 
بازي كردن اس��ت. وظيفه فردي و اخالقي 
تك تك ما اين است كه ميل پيوستن به برنده 
را در درون خود سركوب كنيم و ترجيح دهيم 
كه اهل حق باشيم ولو آنكه طرفداران حق به 
ظاهر بازنده باشند. حكايت عاشورا حكايت 
بزرگداشت كساني است كه انتخاب درستي 
كردند و تلنگري اس��ت به ما ك��ه در چنين 
بزنگاه هايي انتخاب درستي بكنيم. ان شاءاهلل 

كه چنين باشد.

مشكلي كه پس از سال ها لمس شد
صفحه توئيتري زوميت نوشت: نيكوال تسال در آزمايشگاهش، كلرادو اسپرينگز. يك ژانراتور 
ولتاژ باال را مي بينيد كه جرقه هاي برق آن با استفاده از تكنيك عكاسي نوردهي دوگانه به 

وضوح نمايان شده اند. عكس: دسامبر ۱۸۹۹. 

جرقه هاي برق در آزمايشگاه نيكوال تسال

نسلي كه امام را نديد اما حكمش را شنيد
عبداهلل گنجي درباره ترور س��لمان 
رش��دي در رش��ته توئيتي نوشت: 
بسيار خوشحالم كه نسلي كه امام و 
انق��الب را نديده اند طوري بر فتواي 
ام��ام اش��راف دارند كه ب��ه محض 
شنيدن خبر اينجا را پر كردند و فتوا 
را يادآور شدند. امام بايد در همه ابعاد 
و در همه صحنه ه��ا همين طور در 
ذهن و دل ماها باشد. كه خدا مي داند كه راه و رسم خميني كور شدني نيست.  اجراي فتواي 
امام را نبايد با مسائل داخلي و روابط ايران و غرب تحليل و تنظيم كرد. زيرا فتواي امام براي 
همه مسلمانان است و طبيعي است اگر مسلماني در نقطه اي از جهان فضا را مناسب ديد اقدام 
مي كند و كاري به برجام و امثالهم ندارد. اصاًل كاري به جمهوري اسالمي ندارد و اجازه اي هم 
الزم نيست.  روشن است كه ضارب هيچ ارتباطي با ايران ندارد. اندك سواد و تجربه امنيتي 
اجازه نمي دهد كه در درون امريكا ضارب مس��لمان باشد، در صحنه راحت بماند. ارادتش به 
انقالب اسالمي را در اكانتش مشهود و مستند كند و عامدانه رد پا بگذارد )اگر تصاوير منتشره 

درست باشد( اما انگشت اتهام به سوي ما مي آيد.  

نكاتي براي انتخاب رشته دانشگاهي
محمد فاضلي، جامعه شناس، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: روزهاي انتخاب 
رش��ته اس��ت. چن��د تجرب��ه را ب��ا 
دانش آموزان و والدين آنها به اشتراك 
مي گ��ذارم. رش��ته دانش��گاهي بر 
سرنوشت فرد مؤثر است اما در دنياي 
جديد، شهر و دانشگاه محل تحصيل،  
شبكه دوستان و آدم هايي كه در طول 

تحصيل با آنها سروكار داريد، به اندازه رشته و گاه بيشتر از آن اهميت دارند. 
مهارت هايي كه در طول تحصيل ياد مي گيريد تأثير تعيين كننده بر موفقيت و آينده دانشجو 
دارند. مهارتي به سادگي توانايي تايپ ۱0  انگشتي سريع تا كار مؤثر با نرم افزارهاي آفيس يا قابليت 
جست وجوي مؤثر اينترنت مي توانند بر آينده شغلي، درآمد يا مسير زندگي تان اثر تعيين كننده 
باقي بگذارند.  عادات زمان تحصيل در دانشگاه نظير اين كه چقدر و چه كتاب  هايي مي خوانيد، 
چقدر و با چه كيفيتي و در چه ش��بكه ارتباطاتي ورزش مي كنيد، چه هنري را با چه كيفيتي و 
در ارتباط با چه كساني ياد مي گيريد، بر توانمندي هاي فردي، نشاط روحي و جسمي و شبكه 
ارتباطات سازنده آينده شما بسيار مؤثر است.  ذهنيت بين رشته اي بسيار مهم است. صرف نظر از 
رشته  تحصيلي، يادگيري كامل يك يا دو زبان خارجي و تركيبي از فهم رياضيات، توانايي درك 
دنياي كامپيوترها و حتي برنامه نويسي، آشنايي با محيط كسب وكار و شناخت روندهاي جهاني، 
بخت موفقيت تان را افزايش مي دهد. بين رشته اي بخوانيد و عمل كنيد.  رشته تحصيلي مهم است 
اما بدانيد دانشجو ممكن است در دوره كارشناسي يا در زمان تغيير مقطع تحصيلي به كارشناسي 
ارشد و باالتر تغيير رشته دهد و به داليلي در حوزه شغلي اي فعاليت كند كه ربط مستقيم به رشته 

تحصيلي اش ندارد، اما از آنچه در دانشگاه تجربه كرده ، به شدت تأثير مي پذيرد. 

باور غلط در ادامه كمال گرايي
نيلوف��ر اهلل وردي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: يك باور غلط وجود دارد 
كه باع��ث مي ش��ود كمال گرايي  را 
ادامه دهيم و آن خطاي »هزينه  هدر 
رفته« اس��ت. گاهي هزين��ه زماني، 
مالي و احساسي زيادي صرف هدف 
بي نتيجه اي كرده اي��م و اين هزينه 
كردن دليلي مي ش��ود ب��راي ادامه 
دادن. احساس مي كنيم چون هزينه كرديم بايد ادامه دهيم، ديگر نمي شود كه نيمه رهايش 
كنيم.  كمال گراها اين مشكل را دارند، فكر مي كنند اگر وس��ط راه، كار را رها كنند آن وقت 
كارش��ان را تمام و كمال انجام نداده اند. حتماً بايد با موضوعي به اسم شكست مواجه شوند. 
مي گويند: »من حتماً تا آخرش مي روم حتي اگر شكست بخورم« يا »من خيلي هزينه كردم، 
بذار يك بار ديگر بروم شايد بردم.« پس بيشتر خود را وادار به ادامه مي كنند؛ اينجاست كه با 
خطاي »هزينه  هدر رفته« مواجه مي ش��وند.  نياز ما به ثبات منجر به اين رفتار غيرمنطقي 
مي شود. آنها در درون باور دارند كه ثبات نشان  دهنده  اعتبار است. كمال گراها به شدت به اين 
اعتقاد دارند كه بايد به يك ثباتي برس��يم كه هيچ چيزي اين ثبات را تغيير ندهد. ولي ما ياد 

گرفتيم كه جهان، جهان ناپايدار است. در جهان ناپايدار اصاًل ثبات معنايي ندارد.

قابل توجه داوطلبان رشته روانشناسي
رضا پورحسين در توئيتي نوش��ت: به داوطلباني كه در انتخاب رشته، 
قصد دارند رشته روان شناسي را انتخاب كنند. عرض مي كنم كه موضوع 
اين رشته، انسان و رفتار او، انسان و ذهن او و انسان و هيجان و احساس 
اوست. اين رشته بسيار جذاب، عميق، گسترده، داراي شاخه هاي زياد 

و كاربردي است. حتماً انتخاب خوبي است. 

شيائومي از سامسونگ سبقت گرفت
ديجايتو براساس گزارش س��ال ۱400 و ۱۳۹۹ فروش��گاه اينترنتي 
ديجي كاال نوشت: پرفروش ترين گوشي در سال گذشته، شيائومي پوكو 
x3 بود كه ركورد سال ۹۹ مربوط به گوشي a۵۱ سامسونگ را شكست. 
تلويزيون LED بست ركورد ايكس ويژن را در سال گذشته شكست 
و در جايگاه پرفروش ترين تلويزيون نشس��ت. ماش��ين لباس ش��ويي 
جي پالس محبوب ترين لباس شويي در سال گذشته بوده و توانسته از 
پاكشوما و ايكس ويژن پيش��ي بگيرد. موز پرفروش ترين ميوه در گروه 
ميوه و س��بزيجات و روغن جامد ۵ كيلويي الدن پرفروش ترين كاالي 

اساسي در سال گذشته بوده است. 

 محافظت توئيتر 
از انتخابات ميان دوره اي امريكا

كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رس��انه« نوش��ت: توئيتر از ام��روز برنامه 
محافظ��ت از انتخابات مي��ان دوره امريكا را آغاز ك��رد؛ محوريت اين 
حفاظت هم خيلي ساده اين است كه هيچ كس حق ندارد مدعي تقلب 
در انتخابات امريكا شود يا اعتماد افكار عمومي را تخريب كند! حاال اگر 
در ايران صحبت از قانون نويسي براي فضاي مجازي شود، با سنگين ترين 
اتهامات و تخريب ها مواجه خواهيد شد. انتخابات ميان دوره اي اياالت 
متحده امريكا، براي تعيين تكليف تمام 4۳۵ كرسي مجلس نمايندگان 
و ۳۵ كرس��ي از ۱00 كرسي مجلس س��نا و انتخاب فرمانداران انجام  
مي شود. توئيتر اعالم كرده است كه جلوي انتشار اطالعات غلط درباره 

شيوه رأي گيري و نتايج انتخابات را خواهد گرفت. 
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