
   جواد تاجيك:
وضعي��ت س��رويس  بهداش��تي و نمازخان��ه 
 استراحتگاه هاي بين راهي   استان هاي منتهي به 
مرزها در شأن مردم و زائران اربعين نيست. مردم 
انتظار دارند در فرصت باقي مانده اقدامي بشود. 

   سيدپويان حسين پور:
يكي از كارهاي خوبي كه امسال شده، بازگشايي 
مرز خسروي ا ست كه حداقل در سمت ايران، 
مجهزترين و مناس��ب ترين زيرس��اخت هاي 
مرزي را دارد... اميدوارم در روزهاي باقي مانده 
تا آغاز تردد زوار ايراني اربعين، زيرساخت هاي 
پايانه در طرف عراقي هم تقويت شده و شرايط 

استقرار زوار و تردد مهياتر شود... 
   علي پورميرزائي:

شنيده ها از افزايش نجومي قيمت حمل ونقل در 
ايام اربعين حكايت دارد، چيزي حدود 40ميليون 
تومان براي رفت و برگشت يك اتوبوس از يزد به 

مرز شلمچه... شايسته اس��ت مسئوالن استان 
تمام ابزارهاي قانوني و نظارتي خود را با توجه به 

تأكيد رئيس جمهور به كارگيري كنند. 
   احمد ماليي:

حجم زائران اربعين هر ساله رو به افزايش است و 
بايد از همين حاال به فكر بود، وگرنه دچار خدايي 
نكرده آسيب هاي خيلي غيرقابل جبران مي شويم. 
به تسهيل رفت وآمدها، كاهش هزينه، تدابير كولرها 
و سايبان ها در مرز، استقرار اورژانس، افزايش نيروها 
براي افزايش سرعت عبور از مرز و... بايد توجه كرد. 

   علي يوسفوند:
تجربه هاي سال هاي پيش نشون ميده با اين 
گرمي هوا و زياد شدن جمعيت، اگر متوليان 
امور تدبير ويژه اي براي اربعين و زائران آقا 
نكنند، ممكنه اتفاق هاي پرغصه اي بيفته. 
   يكي از كاربران توئيتر با نام »دالك«:

جناب آقاي رستم قاس��مي! خواستم عرض 

كنم وضعيت قيمت پروازهاي اربعين نياز به 
يك ساماندهي متفاوت داره. مردم همچنان 
از وضعيت قيمت هاي چندبراب��ري ناراضي 
هس��تند. از دولت مردم��ي و داراي انگيزه در 

موضوع اربعين انتظار بيشتر است. 
   جليل محبي:

جناب آق��اي دكتر وحي��دي، وزير محترم 
كشور! سالم عليكم. در طول ساليان گذشته 
مسئوالن امر در خصوص سفر هموطنان به 
عتبات در ايام اربعين زحمات زيادي متقبل 
ش��دند، با اين همه به علت كث��رت زائرين 
حضرت سيدالش��هدا)ع( كاستي ها بسيار 
بوده است. با نزديك ش��دن به ايام عزيمت 
زائران به نظر مي رسد در مواردي بايد اهتمام 

ويژه اي صورت گيرد. 
   ليال وحيدي:

امسال به خاطر گرمي هوا خيلي از خانم ها 

ممكنه دچار گرمازدگي بشوند، در نتيجه بايد 
هم يكسري امكانات مثل كولر و سايه بون و 
پنكه فراهم كرد و هم پيش بينيه اورژانس رو 
كرد. خواهش مي كنم مسئوالن پشت گوش 
نندازيد تا خدايي نكرده اون روز اتفاقي بيفته. 

   فرهاد نظريان:
رايگان شدن اينترنت در مسير نجف تا كربال 
در ايام اربعين، خبر بسيار خوبي است. اين 
موضوع هميشه دغدغه زائران اربعين بوده كه 

الحمدهلل امسال محقق شد. 
   كاربري با نام »روستازاده«:

شايد به چشم نياد يا كمتر بهش توجه بشه اما 
سرويس بهداشتي در مرز و بعد هم در مسير 
پياده روي يكي از موارديه كه اگر بهش دقيق 
فكر نشه، خيلي براي زائر عذاب آوره. خواهش 
مي كنم مسئوالن به اين مسئله دقت كنن و 

اگر نيازه از همين االن به فكر باشن.

سفر آسان اربعین را تدبیر ویژه کنید
كاربران شبكه هاي اجتماعي خواستار تدابير ويژه براي پياده روي اربعين شدند

در آس�تانه اربعين حس�يني و با حضور پرش�ور مردم در پياده روي اربعي�ن، كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي در توئيت هايي از مسئوالن خواس�تند از تجارب گذشته درس 
بگيرند و به فكر تدابير ويژه براي س�ال پيش رو باش�ند. كاربران ضمن تشكر از برخي 

اقدامات انجام ش�ده، به  ويژه تأكيد داش�تند كه افزايش گرماي هوا از سويي و افزايش 
جمعيت زائران بيش از هر س�ال نش�ان مي دهد تسهيل شرايط س�فر زائران حسيني 
نيازمند تدابير ويژه است. 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.

    تصویر منتخب

فراموشي شيرين مؤمنان
آيت اهلل جوادي آملي)حفظه اهلل(:

 آن سائل چه سؤال خوبي از وجود مبارك امام كرده است؛ عرض 
كرد: ش��ما كه مي گوييد در بهشت حزني نيس��ت، غمي نيست، 
اندوهي نيست، نوح)ع( در بهشت اس��ت و پسرش در جهنم دارد 

مي سوزد، اين چگونه محزون نمي شود؟!
فرمود: در آن روز اصاًل ياد حضرت نوح نيس��ت كه يك همچنين 
پسري داشت! هيچ كسي نس��بت به ديگري، پدر نسبت به پسر، 
پس��ر نس��بت به پدر- اگر خداي ناكرده يكي اهل جهنم باشد- 
اصاًل يادش نيست. اين همه مش��ركين كه ساليان متمادي بت را 
مي پرستيدند، اين همه كساني كه ساليان متمادي در برابر پيغمبر 
صف آرايي كردند، بعد از فتح مكه- واقعاً- ايمان آوردند، )اسلموا(، نه 
»استسلموا«، اينها واقعاً مسلمان شدند، اصالً يادشان نيست كه در 

برابر پيغمبر شمشير كشيدند، اين يك همچنين عالمي است!
اگر فرمود: »و نزعنا ما في صدورهم من غل«، خاطرات را هم خدا نزع 
مي كند، اين يك همچنين عالمي است! يعني صحنه قلب را تطهير 
مي كند، تائب اصالً به يادش نيست كه معصيت كرده تا شرمنده بشود!

منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(« 
به استناد درس خارج تفسير قرآن كريم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

   آیينه نفس

51 سال قبل، بحرين چگونه از ايران جدا شد؟

علي اصغر هنرمند در توئيتي نوشت: تا به حال بابت خريد كتاب و نخواندنش عذاب وجدان 
گرفته ايد؟ نسيم طالب، نويسنده مشهور معتقد است، محصور كردن خودمان با كتاب هاي 
نخوانده كار خوبي است و باعث غني شدن زندگي مان مي شود، چون هر روز به ما يادآوري 

مي كنند چقدر نادانسته در اطراف مان وجود دارد. 

محمدسجاد شيرودي به مناسبت ۲4مرداد 
ماه سالگرد جدايي بحرين از ايران در دوره 
پهلوي، در كان��ال تلگرامي خود نوش��ت: 
بحرين، هر چند از قديم االيام جزو ايران بود، 
اما از ابتداي س��ده۱۳00 با حضور پررنگ 
مستشاري انگليس در آنجا و سياست هاي 
ضدايراني او، به يكي از چالش هاي سرزميني 
ايران تبديل ش��د. تعبير »خليج عربي« را 
هم س��ال۱۳۱۶، بلگريو، مستش��ار حاكم 
دست نشانده  بحرين در همين راستا ابداع 
و ترويج كرد. س��ال۱۳۳۵ وقتي بلگريو از 
كار بركنار و يك انگليسي ديگر در بحرين 
مستقر شد، ايران ادعاي حاكميت خود را بر 
اين جزيره جدي تر از قبل مطرح كرد. يك 
سال بعد در تقسيم بندي جديد استان هاي 
ايران، بحرين به عنوان اس��تان چهاردهم 
اعالم شد؛ اقدامي كه انگلستان را بر ادعاي 
قيموميت بر بحرين مصمم تر كرد. انگليس 

عزم كرده بود، بحرين از ايران جدا شود. 
اختالفات اي��ران و انگليس بر س��ر بحرين 
چندين سال ادامه داشت. مدل هاي مختلفي 
مطرح بود، از ميانجي گري شوراي امنيت كه 
خواست ايران بود تا ميانجي گري چهار كشور 
منطقه كه خواس��ت نمايندگان آل خليفه 
بود. شاه پس از آنكه يقين كرده بود در برابر 
اراده انگليس براي جداي��ي بحرين از ايران 
نمي تواند مقاومت كند، در تالش بود حداقل 

بتواند در برابرش چيزي به دست بياورد. در 
طرح انگليس و امريكا قرار بود ايران در برابر 

واگذاري بحرين، امتيازاتي بگيرد. 
شاه خردادماه ۱۳4۸ در ديدار با استوارت، 
وزير امور خارج��ه انگليس از او پرس��يده 
بود در برابر انص��راف از بحري��ن، انگليس 
براي ماجراي جزاير س��ه گانه كاري خواهد 
كرد؟ استوارت پاسخ داده بود دولت بريتانيا 
نمي تواند چني��ن اطميناني بده��د، اما از 
نفوذ خود بر ش��يوخ مورد حمايتش براي 
ترغيب نس��بت به تفاهم با ايران اس��تفاده 
خواهد كرد. پس از كش وقوس هاي فراوان، 
ايران نهايتاً با پيش��نهاد انگليس مبني بر 
ميانجي گري اوتانت، دبيركل سازمان ملل 

موافقت ك��رد. او نيز تصميم گرف��ت، نه از 
»همه مردم« بحرين بلك��ه از »نمايندگان 
ساكنان بحرين« نظرسنجي كند؛ اقدامي كه 
همه معنايش را متوجه مي شدند. اين امر در 
سفر فروردين۱۳4۹ پنج نماينده سازمان 
ملل به بحرين اتفاق افتاد و گزارش رسمي 
آنها مبني بر موافقت اكثريت بحريني ها با 
جدايي از ايران، ارديبهش��ت ماه به تصويب 

شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. 
خردادماه، منوچهر ظلي، معاون وزارت امور 
خارجه اي��ران در رأس هيئت حس��ن نيت 
به بحري��ن رفت. آبان ماه، ش��يخ عيس��ي 
بن حمد آل خليف��ه، امير بحرين ب��ه ايران 
آمد و خط هوايي تهران- منامه برقرار شد. 

۲۳مرداد۱۳۵0 بحرين رسماً اعالم استقالل 
كرد و ايران اولين كش��وري بود كه آن را به 
رسميت شناخت. ش��اه در تماس تلفني با 
شيخ عيسي حاكم بحرين، ضمن تبريك به 
او گفت از عضويت اين كشور در سازمان ملل 

پشتيباني خواهد كرد. 
با آنكه همه مي دانس��تند انگليس، پش��ت 
پرده   جدايي بحرين است، اما هم شاه و هم 
حاكم بحرين ژست ضدانگليسي گرفتند و 
تخليه منطقه از نيروهاي انگليسي در نتيجه 
استقالل بحرين را تبريك گفتند. روزنامه 
اطالعات هم در سرمقاله اش نوشت: »بعد 
از آنكه شاهنش��اه ما ابتكار عم��ل را براي 
شكستن طلس��م ۱۵0ساله اس��تعماري و 
پايان بخش��يدن به جدايي ايران و بحرين 
به دس��ت گرفتند و بر اثر اين ابتكار، مردم 
بحرين فرصت يافتند تحت نظارت سازمان 
ملل متحد نسبت به سرنوشت خود تصميم 
بگيرند، پيوسته ملت ايران مترصد آن بود 
كه اراده مردم بحرين ص��ورت تحقق پيدا 
كند و حال كه شق استقالل و خودمختاري 
را پذيرفته اند، هرچه زودتر آخرين بندهاي 

استعمار را از دست و پاي خود بردارند.«
تصاوير: مراس��م به حكومت رسيدن شيخ 
عيسي بن سلمان آل خليفه، حاكم بحرين. 
پاييز ۱۳40 شمسي. در دو طرف صندلي او 

نمايندگان حكومت انگليس حضور دارند. 

محصور نادانسته ها
ابراهيم سلطاني در توئيتي نوشت: در نقاشي هاي آمادئو موديلياني، نقاش بزرگ ايتاليايي، 
آدم ها گردن هايي بسيار بلند دارند، اما چشم هاي شان مردمك ندارد. آدم هايي كه گويي 
گردن كشيده اند تا چيزي دور را بهتر ببينند، اما چيزي، چه دور و چه نزديك را نمي توانند 

ببينند و اندوه اين تالش ناكام در چهره های شان موج مي زند. 

آدم هاي گردن بلند با چشم هايي بي مردمك

 روايتي از واكنش به حكم ارتداد سلمان رشدي 
در شوراي پادشاهي سعودي

دفتر تاريخ شفاهي حوزه علميه به نقل 
محس��ن  ش��فاهي  »تاري��خ  از 
رفيق دوست، ج۲، ص۲۶« نوشت: در 
سال هاي 70-۶۹ هيئتي از عربستان 
ب��ه سرپرس��تي صالح كام��ل براي 
هم��كاري اقتص��ادي ب��ا بني��اد 
مستضعفان به ايران آمدند و ميهمان 
ما بودند. صالح كامل از سرمايه داران 
معروف عربستان بود كه مي گفتند خيلي ثروت دارد و با فهد، پادشاه عربستان شريك است. 
فرد سرشناس ديگر اين هيئت يك دانشمند س��عودي به نام دكتر محمد عبد يماني بود. او 

مي گفت امام خميني با فتواي اعدام سلمان رشدي عزت را به مسلمين برگرداند... 
ايشان برايم تعريف كرد در خاندان سعودي شيخي هست كه از همه اينها بزرگ تر است، ولي 
از پسران ملك عبدالعزيز، همه آنها او را به شيخوخيت قبول دارند. در جلسات شوراي ملكي 
شركت مي كند، حرف هاي خيلي محكمي مي زند و در جايگاهي است كه براي خاندان آل سعود 
خيلي محترم است و كسي جرئت نمي كند به او حرفي بزند.  دكتر عبد يماني مي گفت: جلسه 
شوراي ملكي تشكيل شده بود. يك مرتبه ديديم در باز و اين شيخ داخل شد. جاي او هميشه 
بغل دست پادشاه بود. كنار فهد، پادشاه وقت عربستان نشست و بلندبلند گفت: »آقاي فهد، 
همين االن بلند شو، آن هواپيماي خوشگلت را سوار شو برو فرودگاه تهران و از آنجا برو جماران 
و دست و پاي خميني را ببوس و بيا«، من محترمانه اش را گفتم. اين عين حرفي بود كه عبد 
يماني مي گفت. بعد، فهد به شيخ گفته: »عمو جان چرا اين كار را بكنم؟«، شيخ روزنامه اي را كه 
عكس و فتواي امام درباره قتل سلمان رشدي در آن چاپ شده بود، بيرون مي آورد و مي گويد: 
»شما در مهد اسالم و خادم الحرمين هستي، به پيامبر اسالم)ص( توهين شده و اين مرد بزرگ 

حكم قتلش را صادر كرده، اگر االن نجنبيد، از خادم الحرميني شما چيزي نمي ماند.«

 تفاوت رنجش، خشم و ارتباط آن 
با توقع داشتن از ديگران

كانال تلگرامي »هشت بهشت« بخشي 
از س��خنان مصطفي ملكي��ان را به 
اشتراك گذاشت. ملكيان مي گويد: 
رنجش زماني است كه شما از كسي 
توقع و انتظ��اري داريد و ب��رآورده 
نمي ش��ود، ل��ذا از ط��رف مقاب��ل 
مي رنجيد. براي اينكه توقع ش��ما از 
كسي موجه باشد، بايد درباره آن فرد 
يك گزاره كلي در ذهن شما باشد و آن اينكه هر زمان كه من از آن فرد چيزي بخواهم، او به 
من مي دهد، ولي چنين گزاره كلي وجود ندارد. وقتي گزاره كلي وجود نداش��ت، من سطح 
توقعاتم را از ديگران تا حد ممكن پايين مي آورم، لذا اگر كسي به من قرض نداد، هيچ رنجي 

نمي برم، ولي اگر به من داد، باعث خوشي و شادي من مي شود.  
خشم فراتر از برآورده نشدن توقع من است و از نظر من، اصلي زير پا گذاشته شده است. زير 
پا گذاش��تن اصل به خاطر آن اس��ت كه من در روابط خودم با ديگران روي خودم و ديگران 
»عنوان« مي گذارم، مثل استاد و شاگرد يا زن و شوهر. مثاًل مي گويم من از خودم صرف نظر 
مي كنم، ولي چرا شاگردي نبايد احترام استادش را حفظ كند؟ گابريل مارسل مي گويد: چاره 
خشم نداشتن، اين است كه ما در ارتباطات خود با ديگران، جز با عنوان انسان باهم برخورد 
نكنيم، چون هر قدر هم كه عنوان ها همس��ان و مساوي باشد، مثل هم شاگردي، ولي باز هم 

باعث بروز خشم در برآورده نشدن توقعات مي شود. 

ويليام جيمز و معناي زندگي
حسين حس��يني در كانال تلگرامي 
خود نوشت: ويليام جيمز فيلسوفي 
بود كه در اوج رواج فلسفه هاي مادي، 
مكانيك��ي و عل��م زده، از ايم��ان و 
ارزش هاي ديني دفاع كرد. دين، به 
تعبير جيمز، شامل »باور به يك نظم 
پنهاني است كه س��عادت نهايي ما 
مبتن��ي ب��ر هماهنگي ب��ا اين نظم 

 .)VRE. 51( ».است... اين باور و اين هماهنگي، همان گرايش ديني در روح است
ايمان ديني، ايمان به واقعيتي ناپيدا و نظمي نهاني است كه »گستره  بي كراني از ارزش ها« 
در آن هست و به انس��ان يك »خود وسيع تر« مي بخش��د. )VRE. 405(. اين تجربه  »خود 
وسيع تر«، تجربه اي ديني و آزادي بخش است كه در احوال عارفان ديده مي شود. گويي آدمي 
افق ديدش وسعت مي يابد و هم و غم هايش از امور سطحي فراتر مي رود.  اما ببينيم كه پاسخ 
جيمز به پرسش از معناي زندگي چيست؟ چگونه مي توانيم زندگي خوب و معناداري داشته 
باشيم و از يأس و بدبيني رها شويم؟ در پاسخ بايد گفت كه يك راه مهم كه به حيات ما نظم 
و هدف مي بخشد، زندگي اخالقي و متعهدانه است. اين البته راه درستي است كه جيمز هم 

براي آن كمال احترام را قائل است.  
اما از ديد جيمز، راه كامل تري هم هس��ت و آن، زندگي ديني است. يك زندگي اخالقي كه 
با »ايمان« به يك نظم پنهان معنوي، كامل ش��ده اس��ت، اميد و خوش بيني بيشتري به ما 
مي بخشد. اگرچه بدون ايمان هم مي توانيم زندگي اخالقي داشته باشيم، اما به نظر جيمز، 
اين زندگي، قابل مقايسه با انگيزه هايي نيست كه ايمان براي اخالقي زيستن، فراهم مي كند.  
ايمان، زندگي اخالق ما را تكميل مي كند، چون به آن مبنايي باارزش و معنادار مي بخشد كه 
در روايت هاي غيرديني از اخالق، وجود ندارد. فرق دين و اخالق در محتواي آن نيست، بلكه 
در شور و شوقي اس��ت كه دين ايجاد و هر بار، خون تازه اي در رگ هاي زندگي اخالقي روانه 
مي كند.  در نظام هاي اخالقي مانند نظام اخالقي رواقيون يا كانت، احترام هس��ت، ضرورت 
و كليت هم هست، اما عواطف قدرتمند و تحول بخشي مانند عش��ق، سرور، ميل به اتحاد و 
يكپارچگي با يك هستي برتر نيست؛ هس��تي برتري كه منبع و سرچشمه  همه  ارزش هاي 
اخالقي است. اُنس، پيوندي صميمانه و جوششي پرشور در دينداري هست كه نه در اخالق 
محض ديده مي شود و نه در فلسفه. )Slater. 2009. 128(. اين نوع زندگي ديني است كه از 

ديد جيمز، به حيات ما معنا مي بخشد. 

آلماني ها آماده افزايش قيمت انرژي
عابد اكبري در توئيتي نوش��ت: آلماني ها خ��ود را براي افزايش قيمت 
انرژي آماده مي كنند! از ماه اكتبر قيمت گاز خانگي در آلمان افزايش 
چشمگيري خواهد داشت. بر اساس تعرفه هاي جديد، هر خانوار به طور 
متوسط تا 4۸0يورو در سال هزينه گاز بيشتري پرداخت خواهد كرد، 

البته اين قيمت بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده است.   

هواي پينه دوزها را داشته باشيم
رسول صادقي در توئيتي نوشت: پينه دوز يا همون كفاش ها، از طبقات 
ضعيف جامعه هستند. گاه كفشمون رو بديم بهشون تا دلشون شاد بشه. 

#همدردي #محبت

نوع دوستي پايان ندارد
مجتبي تاجيك توئيت كرد: آقايي اهل بابل كيف پ��ول من رو در تهران 
پيدا كرد. براي اينكه گم نشه و دست نااهل نيفته، با خودش برد اونجا. رفت 
كالنتري، از روي كدملي شمارم رو پيدا كرد. با كمك دوستان كيف پر از 
مدارك امشب به دستم رسيد. دمش گرم كه بي توجه نگذشت، دمش گرم 
كه خودش رو به خاطر ديگري به زحمت انداخت. اون يك معلم جوان بود. 

آفت بزرگ نهضت هاي اسالمي
موسي نجفي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: جامعه اي كه از شرايط 
و وضعيت خودش تحليل و فهم درس��تي نداشته باشد، در نهايت بايد 
با تحليل ها و ش��اخص هاي ديگران به رصد خودش بپردازد! حل اين 
مسئله در سه نظريات با سطح كوتاه و متوسط و عميق مي تواند انجام 
پذيرد. در اين زمينه بايد بدانيم در گذشته در كدام نقطه بوده ايم، امروز 
در چه جايگاهي هس��تيم و در آينده به كجا مي خواهيم برويم؟ شايد 
توجه به اين نكته بوده كه استاد مطهري معتقد است يكي از آفات بزرگ 

نهضت هاي اسالمي نداشتن طرح و برنامه براي آينده است. 
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