
    محمدجواد اخوان:
بعد از آنكه كارشناس بي بي سي اغتشاشگران 
را فرزن��دان رضاخ��ان ناميد، آش��وبگران با 
كشيدن چادر از سر زن مسلمان صحت علم 

ژنتيك را به اثبات رساندند. 
    امير نجفي:

با جماعت ديكتاتوري طرفيم كه خودشون با 
حجاب اجباري مخالفن، ولي دنبال بي حجابي 
اجبارين و اال چه دليلي داره چادر و روسري 
از سر زن و بچه مردم بكشن؟ رضاخان هاي 

كوچيك تو خيابون!
    فربد ابراهيمي:

مأمور پلي��س رو آتيش مي زنن��د حتي به 
آمبوالنس بيمارستان هم رحم نمي كنند، 
زن محجبه رو چادر از سر مي كشند، فرداي 
براندازي قراره اينا كشور رو دست بگيرند؟! 

ابوبكر بغدادي كه بايد پيش اينا لنگ بندازه!
    محمدرضا باقري:

خب عزيزان م��ن ديديد كه چادر از س��ر 

مادر من و شما كشيدند همان ها كه شعار 
زن زندگ��ي آزادي مي دادند؟ ديديد مأمور 
پليس را آتش زدند و لگدك��وب كردند؟ از 
نهج البالغه فقط قصه زن يهودي و خلخالش 

را بلديد؟
    ميثم رمضانعلي:

آن نامس��لمان هايي كه »ماجراي خلخال« 
لقلقه زبان ش��ان اس��ت با چادر كشيدن از 
زن مسلمان ش��يعه طوري شان نمي شود؟ 
س��اده لوح بوديد اگر فكر مي كنيد مسئله، 
گشت ارشاد است و در آتش مي دميد. ميدان 
دارد فرياد مي زند كه مس��ئله اش نه گشت 
ارشاد كه خيلي فراتر اس��ت و به احدي هم 

رحم نمي كند. 
    كاربري با نام »آدم«:

به آمبوالنس حمله مي كنن! مسجد آتيش 
مي زنن! چادر از سر زن عابر ميكشن! مأمور 
پليس رو آتيش مي زنن! فرداي آزادي شون 

رو ديديد يا بيشتر بهتون نشون بدن؟!

    اميرحسين ثابتي:
عزيزاني كه كمپين »من محجبه هس��تم، 
ولي با گشت ارش��اد مخالفم« راه انداختيد! 
جماعتي كه در زمين ش��ان ب��ازي كرديد و 
برايش��ان بسترس��ازي كرديد، ديروز چادر 
يك خانم محجبه را وسط خيابان از سرش 
كشيدند. اين وحوش، هنوز به قدرت نرسيده 
اول آمده اند س��راغ ش��ما! كالهتان را باالتر 

بگذاريد... 
    حسين دليريان:

بي ناموس ها چادر از سر ناموس مردم كشيدن، 
اليك خور نيست كه واسش توئيت بزنيد؟! 
اون دوزاري هاي��ي كه مي گفت��ن پرچم رو 
خودشون آتيش زدن، چادر رو هم خودشون 

كشيدن البد!
    سيدعلي موسوي:

اين قوم متوحش به اسم اعتراض،  در مشهد 
مأمور پليس را آتش زدن، در همدان امامزاده 
عبداهلل را به آتش كشيدن، در رشت آمبوالنس 

را به آتش كشيدن، مسجد آتش زدند و چادر 
از سر ناموس مردم كشيدن. 

    كاربري با نام »آقا معلم«:
تو جنگ مس��تقيم هم حمله به آمبوالنس 
ممنوعه.! تو سكوالرترين كشورا هم آتش زدن 
مكان مذهبي قبيحه.! تو آزاد ترين كشور ها 
هم چادر كندن از س��ر ناموس مردم جرمه.! 
تو فاسدترين كشورها هم آتش زدن مأمور 
امنيت رفتار تروريستيه.! اين مدل پيشنهادي 

حكومت داري و تعريفتون از آزاديه؟
    محمد شيرواني:

چادر از سر مي كش��يد؟ بعد داعيه دار غم 
مهسا اميني هس��تيد؟ در طول تاريخ فقط 
حرام  لقمه ها بودند كه به چادر بي احترامي 
كردند و البته بد عاقبتي نصيب ش��ان شد! 
چ��ادر، هويت مق��دس ما در ط��ول تاريخ 
است، از كوچه هاي مدينه تا كربال تا انقالب 
اسالمي تا ظهور منجي؛ قلع و قمع خواهيد 

شد ان شاءاهلل. 

ابوبكر البغدادي بايد جلوي پايتان لنگ بيندازد
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به كشيدن چادر از سر خانم محجبه در اعتراضات

كش�يدن چادر از س�ر يك خانم محجبه و حمله ب�ه او در تجمعات روزه�اي اخير با 
واكنش بس�ياري از كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران بيان داش�تند 
كه اينگونه حركات نش�ان مي دهد معترضان مسئله ش�ان فوت مهسا اميني نيست، 
بلكه با اصل دين و نظام سياسي مخالفند. كاربران حمله به يك زن را به دليل پوشش 

حجاب نوعي وحش�ي گري قلمداد كردند كه هيچ رنگ و بويي از انسانيت و اعتراض 
مسالمت آميز در آن نيس�ت. آنها همچنين اذعان داش�تند كه اين رفتار نمونه اي از 
رفتارهاي وحش�ي گرايانه براندازان اس�ت كه يحتمل براي ف�رداي براندازي خيالي 
خود در ذهن دارن�د. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كاربران را م�رور كرده ايم. 

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

       قبرستان فولكس واگن ها 
»ABANDONED PLACES« صفحه توئيتري |

هدايتگري امام زمان، دائمي است
آيت اهلل فاطمي نيا)ره(:

الُم َعلَْيَك يَا نُوَراهلَلِهّ  در زيارتنامه  امام زمان )عج( مي خوانيم: »الَسّ
الَِّذي يَْهَتِدي بِِه الُْمْهَتُدوَن« س��الم بر تو اي ن��ور خداوند كه به 
وسيله  آن، راه يافتگان هدايت مي ش��وند. فعل مضارع داللت بر 
تجدد و دوام دارد و ديگر اينكه گاهي معناي شأني دارد و گاهي 
معناي فعلي. مراد از عبارت اين اس��ت كه ام��ام زمان )عج( كه 
نور خدا هس��تند، هدايتگري حضرت، دائمي اس��ت و مستمر؛ 
همه  هدايت يافتگان به هداي��ت و بركت نور آن حضرت هدايت 
مي ش��وند. االن هم ان��وار آن حض��رت موجود اس��ت؛ هركس 
گيرندگي داشته باش��د، از نور حضرت بهره مي برد. امروز تمام 
كماالت و معارف و هدايت ها و انوار و اعمال خير، همه و همه به 
بركت آن حضرت است. اگر عنايت و لطف او نباشد، از هيچ كس 

هيچ خيري صادر نمي شود. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم« 

به استناد كتاب »گفته ها از ناگفته ها« ج۱ صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹

   آیينه نفس

اجازه ندهيم مسائل اصلي به حاشيه برود

مهدي رجبي در توئيتي نوشت: جاي خالي مسائل آموزش و پرورش در سياست هاي كلي برنامه 
هفتم توسعه خيلي احساس مي شود. رشد اقتصادي بدون تحول نظام آموزش و پرورش و حل 
مشكالتش و توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي شدني نيست و اتكا به يك جمله كليشه اي به 

عنوان روزآمدسازي نظام آموزشي كفايت نمي كند. اميدواريم در احكام برنامه جبران شود.

محمدصادق ش��هبازي در رش��ته توئيتي 
نوشت: مسئله برهم زنندگان نظم عمومي 
و جريان اصلي پش��ت فاجعه ملي سازي از 
مرگ مشكوك او نه دادخواهي مرگ اوست 
نه اصالح رفتار پليس! مسئله جابه جا كردن 
مسائل اصلي و فرعي كشور، ايجاد بحران و 
مشروعيت سازي براي فشار بيشتر بر كشور 
و تحريم مضاعف و... است كه دولت بايدن 

هم با بي توافق به دنبال آن است. 
اعتراض به م��رگ او بهانه اس��ت؛ مقابله با 
حكم خ��دا، زندگي مردم و كش��ور و نظام 
نشانه. حاال اين وس��ط كنار ضدانقالب، از 
اصالح طلبان��ي كه بدنه مردمي ش��ان را از 
دس��ت داده اند و دنبال اس��تفاده سياسي 
هستند تا حتي بعضي دل بستگان انقالب 
كه مي خواهند از داعيه روشنفكرنمايي جا 

نمانند شده اند آتش بيار معركه!
 بعضي هم با استفاده از اسم عدالت خواهي 
در اين مي��دان در ح��ال ب��ازي در زمين 
بوق هاي ليبرال  سرمايه  داري هستند و به 
سبك سلبريتي ها مواضع فالور جذب كن 
مي گيرند. عدالتخواهي ربطي به ليبراليسم 
و شل كردن احكام خدا و پيگيري خواست 
ليب��رال س��رمايه داري ندارد، خ��ود اينها 

ضدعدالت است. آن هم وقتي در تركيبي 
ناموزون كنار تجديدنظركنندگان در اصول 
انقالب، چپ غيرمذهبي، فمينيسم، مخالف 
اس��الم سياس��ي و باالتر همصدا و درپازل 

ليبرال سرمايه داري باشد. 
امام در جواب پيام محمدرضا حكيمي در 
مخالفت ب��ا اولويت اج��راي حكم حجاب، 
پاسخ داده بود، بعضي خلقي فكر مي كنند، 
ولي من خالقي فكر مي كنم. استدالل فقهي 
در ضرورت سياستگذاري فرهنگي حكومت 
و استفاده از قدرت براي ضمانت تحقق آن 

تمام و كامل است و جزء معدودي فقهاي 
عمدتاً يك طرف دعواهاي سياسي، اكثريت 
مطلق فقها به آن حكم كرده اند و حاكميت 
اگر مقابل غوغاها عقب برود حتماً به بدتر از 

شمال تهران زمان شاه برمي گرديم. 
 اين به معناي نبود بي انضباطي يا اش��كال 
در فرآين��د انج��ام اي��ن وظيف��ه و امكان 
اصالح آن نيس��ت. نباي��د در انجام آن هم 
تبعيض باشد حتماً مقابله با فسق طبقات 
باال و س��لبريتي ها و باالتر برخورد با ترف، 
رفاه زدگ��ي و ش��ادخواري آن��ان مقدم به 

برخورد با اشكاالت توده است، اما نبود آن 
بهانه ترك اين بخش نيست . 

مشكل حجاب در كشور دوگانه كار فرهنگي 
يا گشت ارشاد نيس��ت. اعمال قدرت بايد 
بهينه شود، اما در كنار آن بايد كار فرهنگي 
و پرداختن به ريشه هاي بدحجابي از مد و 
لباس تا روابط اجتماعي و... و باالتر از همه 

نابرابري و ترف و رفاه زدگي الزم است.
نظرسنجي هاي ملي مي گويد، حتي اكثر 
بدحجاب ه��ا مخالف��ت ديني و سياس��ي 
ندارند و از اس��اس حتي خود را بدحجاب 
نمي دانند. البته حساب كشف حجاب كه 
پروژه مستقيم دشمن است، جداست. جاي 
كارهاي هيجاني و يك چش��مي بايد نگاه 
اجتماعي به حجاب داشت و كار عالمانه و 

با نگاه جامع كرد. 
مقدم ب��ر آن بايد مقابل انق��الب و جريان 
تحريف و تحريم كه مي خواهد از اين نمد، 
براي خود كاله ببافد ايستاد و بعد با دست 
گذاش��تن روي مس��ائل اصلي كشور مثل 
اصالح اقتصادي و رفع نابرابري ها و كندي 
رش��د علمي كه زمينه نارضايت��ي مردم و 
سوءاستفاده دشمن ش��ده ايستاد و اجازه 

نداد مسائل اصلي به حاشيه رود. 

كم توجهي به آموزش در سياست هاي كلي برنامه هفتم

كانال تلگرامي »عجايب جهان« 
نوش��ت: كوتاه ترين جنگ جهان 
بين دو كش��ور انگلس��تان و يك 
كش��ور آفريقايي به نام »زنگبار« 
اتفاق افتاد كه جمع��اً 3۸ دقيقه 
طول كش��يد و برن��ده اين جنگ 
ارتش انگليس بود، به صورتي كه 
در اين جنگ 5۰۰ سرباز زنگباري 
كشته شدن ولي حتي يك سرباز 
انگليسي هم زخمي نشد. عكس 
هم مرب��وط به اون جنگ��ه. )كاخ 

رياست جمهوري زنگبار(

 كوتاه ترين 
 جنگ جهان 
با ۵۰۰ كشته

عدالت فقط هم عدالت در تقسيم اموال و ثروت نيست
كانال واتساپي »گفتمان سديد« نوشت: 
مق��ام معظم رهب��ري در برخ��ورد با 
مخالفان با اس��تناد به آيه شريفه »ال 
يجِرَمنَّكم َش��َنئاُن َقوٍم َعلي ااَّل تَعِدلُوا 
]مائده ۸[« مي فرمايد: »... اگر با كسي 
مخالفيد، با كسي دشمنيد، اين موجب 
نش��ود كه درب��اره  او بي انصافي كنيد، 
درباره  او ظل��م و بي عدالت��ي به خرج 
بدهيد. ببينيد اين يك دستور كاربردي است. بله شما ممكن است با كسي مخالف باشيد اما ]اين[ 
موجب نشود كه نسبت به او به خاطر مخالفت تان در آنجا كه حق با اوست، آن حق را پنهان بداريد يا 
مخفي كنيد يا آن حق را ضايع كنيد و بي عدالتي و بي انصافي نسبت به او به خرج بدهيد. شما مالحظه 
كنيد در اجتماعات، ]اصالً[ در اجتماع خود ما - خيلي جاي دوري نرويم- اگر چنانچه ما با كساني 
كه مخالف هستيم، به همين آيه عمل بكنيم، يعني درباره  آنها بي انصافي نكنيم و آنها هم درباره  ما 

بي انصافي نكنند، ببينيد چقدر وضع جامعه، وضع روا و خوبي خواهد شد.« ] ۱3۹۹/۰2/۰6[
اين كانال همچنين درباب عدالت رفتاري نيز از مقام معظم رهبري آورده است: »اگر بخواهيم عدالت 
را رعايت كنيم، توجه بشود كه عدالت فقط هم عدالت در تقسيم اموال و ثروت نيست؛ عدالت در همه  
چيز است؛ عادالنه برخورد كردن ]در همه چيز[. امروز در فضاي مجازي انسان گاهي اوقات بي عدالتي 
مشاهده مي كند؛ خالف مي گويند، تهمت مي زنند، دروغ مي گويند، قول به غير علم مي گويند؛ اينها 
بي عدالتي است، اينها نبايد انجام بگيرد. آن كسي كه با فضاي مجازي سر و كار دارد، بايد خودش 
مراقبت كند و آن كسي كه فضاي مجازي را در اختيار دارد، بايد مراقبت مضاعف بكند كه اين كارها 
انجام نگيرد. ياد بگيريم، عادت كنيم كه عادالنه با مردم رفتار بكنيم؛ عادالنه. حرف هم كه مي زنيم، 
شما ممكن است با يك نفري بد باشيد، او را قبول هم نداشته باشيد؛ عيبي ندارد، نظر شماست، ممكن 
است نظر درستي هم باشد اما اين را با تهمت، با دروغ، با اهانت، با اين چيزها نبايد آلوده كرد؛ آلوده 

شدن اينها خيلي بد است. اين هم مسئله  عدالت.« ]رهبر معظم انقالب ۱3۹۹/۰2/۰6[

وقتي بوش پسر از حمله به ايران پا پس كشيد
مجيد شاكري در رشته توئيتي نوشت: سال ۱3۸۱ امريكاى بوش پسر، بعد از تسخير افغانستان 
و عراق آماده حمله به ايران شد. نيروى دريايى امريكايي ها تدارك حمله را از درياى عمان ديده 
بود. آيت اهلل خامنه اى به محض جدى شدن مسئله به سيستان و بلوچستان از جمله نقطه مقابل 
ناوهاى امريكايى در چابهار سفر كرد. نيروى دريايى سپاه هم رو به روى ناوهاى امريكايى صف 
آراست. مجموعه اى از وقايع از جمله جدى شدن بحران 2۰۰۸ و نوع واكنش »شجاعانه« ايران، 
امريكايي ها را از حمله منصرف كرد. نيروى دريايى س��پاه هم كه با تجهيزات كامل رفته بود 
مانورى با شليك هاى واقعى برگزار كرد كه پيامبر اعظم نام گرفت. بخشى از داستان سيستان 

رضا اميرخانى، شرح همين ماجراى سفر رهبرى در تقابل با ناوهاى امريكايى است.

رويكرد امريكا به تحوالت اخير ارمنستان و آذربايجان
انديشكده راهبردي تبيين در تحليلي 
كوتاه نوش��ت: س��فر رئي��س مجلس 
نمايندگان امريكا به ارمنستان، اين سؤال 
را مطرح كرده اس��ت كه آيا واشنگتن با 
سياست تهاجمي و مداخله جويانه باكو 
مبني بر شكل گيري كريدور زنگه زور و 
محدوديت در رواب��ط ترانزيتي ايران با 

ارمنستان، مخالف است يا خير؟
هر چند احتمال دارد پلوسي اين سفر را با تشخيص و تصميم خود انجام داده باشد، اما بعيد است 
بدون هماهنگي با ساير اركان سياسي امريكا دست به اين سفر زده باشد. پلوسي اين سفر را اقدامي 
»خودجوش« خوانده است. ارامنه امريكا از البي مؤثري در كنگره برخوردار هستند. چنانكه در 
2۰۱۹ مجلس نمايندگان با اكثريت آرا نسل كشي ارامنه را به رسميت شناخت.  همچنين بايد 
گفت روابط مساعد رژيم صهيونيستي با جمهوري آذربايجان در كنار بهبود روابط تل آويو با آنكارا، 
زمينه چنداني براي مقابله اياالت متحده عليه منافع اين دو كشور در قفقاز باقي نمي گذارد. به 
خصوص كه دسترسي زميني تركيه به عنوان يك عضو ناتو به جمهوري آذربايجان، مي تواند در 
زمره اهداف و اولويت هاي امريكا نيز باشد.  در عين حال به نظر مي رسد اين سفر به نوعي هشدار 
به باكو و آنكارا باشد كه هر گونه تغييري در جبهه قره باغ و كريدور زنگه زور بايد با منافع امريكا 
همخواني داشته باشد. از جمله اهداف مهم امريكا را مي توان كاهش تسلط نيروهاي صلح بان روسي 
بر مناطق مورد مناقشه و انزواي مسكو در بحران قره باغ دانست.  در شرايطي كه روسيه به دليل 
گرفتاري در جنگ اوكراين از توان نظامي و تمركز سياسي الزم براي اعمال نفوذ بر منازعه قره باغ 
برخوردار نيست، فرصت براي مداخله جويي امريكا و احياناً ناتو در اين موضوع بيش از پيش فراهم 

شده است. اين هشداري جدي براي ايران است كه بيش از اين منفعل و واكنشي عمل نكند. 

داليل ترس از ازدواج
منصوره رحماني طي يادداشتي داليل ترس از ازدواج را برشمرد. داليلي كه او بدان ها پرداخته عبارتند از: 
طالق: ترس از ازدواج ميتونه به خاطر داشتن تجربيات تلخ در دوران كودكي در مورد خانواده 

يا افراد نزديك باشد.
طالق والدين: شخصي كه پدر و مادرش يا اعضاي نزديك خانواده طالق گرفتن هميشه يه 
ترس مخفي از ازدواج داره و ناخودآگاه تو ذهنش زندگي والدينش رو تصور ميكنه كه اگه ازدواج 

كنه به سرنوشت آنها دچار ميشه.
مشكالت مالي: در شرايط فعلي بزرگ ترين مشكل در برابر ازدواج مشكل ماليه. وقتي كه 

فردي مطمئن نباشد از پس مخارج زندگي بر مياد از قبول مسئوليت شانه خالي ميكنه.
ترس از انتخاب اشتباه: وقتي شخصي تصميم مي گيره ازدواج كنه، يعني اهلي بنده تحت 

هر شرايطي كنار همسرش باشه، ولي با خوش فكر ميكنه اگه انتخاب اشتباهي كنم چي؟!
مسئوليت گريزي: ازدواج و تشكيل خانواده يه مسئوليت بزرگه كه اگه فرد بپذيره نميتونه 

ازش فرار كنه و خيلي از افراد از قول اين مسئوليت ترس دارن.
گاهي اوقات هم فرد از ت��رس اينكه بايد باقي عمرش رو در كنار فردي ديگر باش��د گامافوبيا 
مي شود اگه ترس از ازدواج داريد لطفاً قبل از هر تصميم جدي به دنبال ريشه يابي دليل ترستون 
باشيد و مشكالت فكري و ذهني تون رو حل كنيد و در نهايت اگه طرف مقابل شما ميتونه شمارو 
خوشحال كنه و حس امنيت و اعتماد رو در شما به وجود بياره و مي تونيد به ترس هاي دروني تون 

غلبه كنيد به ازدواج فكر مي كنيد.

اسكان صلواتي زائران در مشهد
زينب صفري در توئيتي نوشت: كار قش��نگي كه امسال ستاد اسكان 
زائران مشهد انجام داده اينكه تو يك پوشش به اطالع همه برسونيم، 
مشهد هم براي ايام خاص اسكان رايگان داره فقط يا بايد پيامك بديد يا 

وارد سايت بشيد هم براي كاروان ها هم براي افراد شخصي. 

ايالن ماسك درد مردم ايران را دارد؟
علي عليزاده در توئيتي نوشت: يك برانداز از ايالن ماسك  پرسيده، آيا 
ممكن است اينترنت ماهواره اي استارلينك در ايران هم قابل دسترسي 
شود؟ ايالن ماسك مي گويد ، به خاطر تحريم  فعاًل قابل دسترس نيست، 
اما او از دولت امريكا مي خواهد اس��تارلينك را از تحريم  مستثنا كند؛ 

يعني تحريم هاي امريكا حتي به پروژه براندازي صدمه زده!
س��يده راضيه حس��يني در توئيتي نوشت: س��ال ها بيماران خاص در 
ايران يكي يكي به خاطر تحريم و نرسيدن دارو پرپر شدن و هيچ كسي، 
هيچ جا درخواست معافيت تحريمي براش��ون نداد. ايالن ماسك درد 

مردم ايران رو داره؟

بد شد كه!
علي زكريايى در توئيتي نوشت: بد شد كه! تا اومدن بگن ضرب و شتم، 
فيلم دوربين مدار بسته اومد بيرون! تا اومدن بگن لحظه بازداشت كتك 
خورده، عكس هاي سي تي اس��كن اومد! تا اومدن بگ��ن دروغه ديدن 
خودشون نشر دادن! تا گفتن سابقه جراحي نبوده، پرونده پزشكي اومد 

بيرون! حق بدين! االن ديگه مجبورن بگن اصل نظام هدفه!

 جاي خالي كرسي هاي آزادانديشي 
در حوزه و دانشگاه

عليرضا زادبر در توئيتي نوشت: اين عصبانيت جوان ۱۸، ۱۹ و 2۰ ساله 
در فضاي مجازي و شبهات او درباره حجاب در فقه شيعه، اگر در قالب 
كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه ها پاسخ پيدا مي كرد. امروز اينگونه 
جنجال فكري به  وجود نمي آمد. دانشگاه و حوزه به جاي كارخانه توليد 

مدرك بايد به اين سؤاالت پاسخ دهند. صريح و بدون سانسور... 
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