
   زينب حسيني:
اعتراف بولتن به مس��لح ب��ودن معترضان رو 
بكوبونيد تو دهن ابله هايي كه ميگن معترضان 
 BBC  اسلحه ندارن و همه كار حكومته! مجري
از جان بولتون كثيف تره كه همه چيز رو منكر 

ميشه و همونجا توسط بولتون قهوه اي ميشه.
  سيدعطااهلل مهاجراني:

اگر مصاحبه جان بولتون را در كنار مصاحبه 
افسر اطالعات ارتش اسرائيل بگذاريم، منظومه 
كامل مى شود. وقتى مراكز گروه هاى مسلح 
تجزيه طلب، در عراق با موشك زده شد، يك 
نفر امريكايى هم كشته شد. اطالعات بولتون 
از طريق همان دوستان امريكايى و  اسرائيلى 

است كه در تجهيز و تسليح احزاب ُكردند.
  محمدحسين صادقي:

جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي امريكا 
ميگه اپوزس��يون در ايران مس��لح هستند. 
جو بايدن، رئيس جمهور ميگ��ه »ما« ايران 
را آزاد مي كنيم. باز ه��م بعضي منكر نقش و 

مداخله جويي هاي امريكا ميشن!
  حميد كثيري:

مصاحبه  BBC فارسي با جان بولتون )مشاور 
س��ابق امنيت ملي اياالت متح��ده(؛ تالش 
مجري BBC براي اينكه بگويد اغتشاشگران 
- به  زعم او معترضان - س��الح ندارند و جان 
بولتوني كه مي گويد ش��واهدي ب��راي اين 
موضوع دارد... هر چند اين تالش بولتون براي 
بحراني نشان دادن اوضاع، تالش مذبوحانه اي 
است اما اصل اين مدعا كه در روزهاي گذشته 
گروه هايي با اسلحه در مقابل نيروهاي امنيتي 
بودند ادعاي درس��تي اس��ت! خصوص��اً در 

كردستان و سيستان و بلوچستان.
  كاربري با نام »حاج كميل«:

جان بولتون گفته اپوزيس��يون ايران مسلح 
هس��تن؛ براندازا ميگ��ن غلط ك��رده، دروغ 

ميگه. احمقا اون شما هشتگ  زن ها رو نگفته 
اپوزيس��يون. منظورش كومله و االحوازي و 
مجاهدين خلق و مابق��ي اوباش تجزيه طلبه. 

شما كه آدامس هم نيستيد. 
  عبداهلل گنجي:

جان بولتن، مشاور امنيت ملي ترامپ: »معترضان 
ايراني مسلح هستند. اسلحه از طريق كردستان 
عراق در اختيار معترضان قرار مي گيرد. معترضان 
به دنبال استفاده از زور و سالح هستند.« ان شاءاهلل 
دروغ مي گويند دارد راهپيمايي مسالمت آميز را 

خشن معرفي مي كند! ان شاءاهلل بز است!
  صدرا محقق:

جان بولتون كه در بي بي سي از مسلح شدن 

معترضان ايراني حرف زد، حامي هميشگي 
گروه تروريستي مجاهدين خلق است. هم 
او و هم همه  كس��اني كه چني��ن چيزهايي 
مي گويند و مي خواهند، هدف شان انحراف 
خواس��ته هاي مردم  و خودشان هم دشمن 

كليت سرزمين ايران هستند. 
  احسان تقدسي:

جان بولت��ون صراحت��اً واردات مقادير زيادي 
سالح از سمت منطقه كردستان عراق و تسليح 

تعداد قابل توجهي از آشوبگران را تأييد كرد. 
  فرهاد نظريان:

از بولتون اصرار و از بي بي سي انكار! جان بولتون: 
»معترضين در ايران مسلح هستند و اسلحه ها 

از كردستان عراق وارد مي شود!« بي بي سي: 
»شواهدي دال بر مسلح بودن معترضين در 
خيابان وجود ندارد!« جان بولتون: »ويدئوهايي 
كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده گوياي 

مسلح بودن معترضين است!« 
    نسيم سحري:

جان بولتون مشاور اس��بق امنيت ملي كاخ 
سفيد با اعتراف به مسلح بودن اغتشاشگران، 
گفت كه اين افراد از طريق كردستان عراق به 
اسلحه دسترسي پيدا مي كنند. االن يه سؤال 
پيش مياد، اين از كجا ميدون��ه؟ مگر اينكه 
دستي توي تقسيم سالح داشته باشه، منطقيه 

اينجوري فكر كنيم ديگه؟؟؟

 بولتون راست گفت
اما به گور خواهد برد

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنان تازه جان بولتون در مصاحبه با بي بي سي

جان بولتون، مشاور س�ابق امنيت ملي امريكا، در گفت وگويي تازه با رسانه انگليسي 
بي بي سي از مسلح بودن معترضان در ايران سخن گفته اس�ت. او بيان داشته كه اين 
اسلحه ها از كردستان عراق به دست آنها مي رسد. گفته هاي او با واكنش هاي بسياري 

در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران حرف هاي او را نشاني از مداخله امريكا در 
اغتشاشات اخير دانستند اما بيان داشتند كه او نيز مانند پيشينيانش آرزوي تجزيه 
ايران را به گور خواهد برد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور 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

      تبادل زندانيان بين روسيه و اوكراين در منطقه دونتسك/ رويترز

سرابآرزوهاشماراميفريبد
آيت اهلل تحريري:

توجه به ظرفيت  ها و توانمندي هاى فكرى و جسمى و دقت در 
شرايط زمانى و مكانى و نيز توجه به مقدار هستى و بقاى انسان 
در عالم دنيا، به طور متعارف در هن��گام تدبير او را به واقعيت  ها 
نزديك مي كند و در نتيجه دچار سوء تدبير نمي شود. برخالف 
اش��خاصى كه مبناى تصميم  ها و برنامه  هاى خود را خيال  هاى 
واهى و آرزوهاى پوچ قرار مي دهند. و بدون حس��ابگرىمعقول 
براى خود، زندگانى غير متعارفى را ترس��يم مي كنند. به همين 
جهت ام��ام ص��ادق )ع( فرموده اس��ت: »از آرزوه��اى بيهوده 
خوددارى كنيد؛ زيرا اين گونه آرزوها، بهجت و جلوه  نعمت  هايى 
را كه خداوند به ش��ما عنايت فرموده از بين مي برند و نيز در اثر 
آن، مواهبى را كه خداوند به شما عطا فرموده كوچك مي شماريد 
و هم چنين با مش��غول بودن ب��ه اوهام و خاطره  ه��اى بيهوده، 

حسرت  هاى بسيار در نفس شما به جاى مي گذارد.« 
امام على )ع( نيز آرزوهاى طوالنى را به سرابى تشبيه فرموده كه 
انسان تشنه را فريب مي دهد و به سوى خود مي كشاند، در حالى 
كه ناكام برمي گردد و در حال تشنگى باقى و هم چنان در حسرت 
س��يراب ش��دن مي ماند. و نيز در روايت كوتاه اّما پر محتوايى 
مي فرمايد: »تا چه زمانى )كجا( سراب آرزوها شما را بفريباند؟«

منبع: كانال »صراط مستقيم« در پيام رسان ايتا

   آیينه نفس

مغالطهقماربازچيستوچهاثريبرسرمايهگذاريدارد؟

حجت االسالم عبدالكريم عابديني، امام جمعه قزوين، در توئيتي نوشت: ستون همه عبادت ها 
نماز و روزه است اما عبادت فقط نماز و روزه نيست و دامنه آن گسترده تر است، خدمت به 

مردم و درست انجام دادن كارمان در هر شغلي كه هستيم نيز عبادت محسوب مي شود.

وحيد تقوي در توئيتي نوشت: پدر و مادر ش��هيد عجميان حقيقتٌا شگفتي هستند. پدر 
شهيد حتي پيراهن مشكي تن نكرده و در مراسم تشييع پيكر پسرش گفت گريه نكنيد 
پسرم عزتمند شد جمعيتي كه برا پسرم اومده رو ببينيد... چقدر به اين عزيزان مديونيم. 

احس��ان واليان در »سرمايه پالس« نوشت: 
شايد برايتان پيش آمده باشد كه با دوستتان 
قرار گذاشته باشيد يك سكه را پرتاب كنيد. 
اگر خط بيايد، ش��ما او را به چيزي مهمان 
مي كنيد اما اگر شير بيايد شما برنده ايد. بار 
اول خط مي آيد و دوس��تتان برنده مي شود. 
ناراحت مي ش��ويد و اصرار مي كنيد يك بار 
ديگر سكه پرتاب كنيد. باز هم خط مي آيد. 
كمي كالفه ت��ر مي ش��ويد. يك ب��ار ديگر 
شانس��تان را امتحان مي كنيد و باز هم خط 
مي آيد! برخي افراد در اين مواقع مي خواهند 
بار ديگر هم سكه پرتاب كنند. در واقع فكر 
مي كنند چون سه بار پشت هم خط آمده و 
باخته اند، اين بار ديگر بايد شير بيايد و ببرند. 

اما اين استدالل خطا دارد. 
چني��ن اتفاق��ي را در برخ��ي خانواده ها و 
فرزندآوري آنها ني��ز مي بينيم. برخي از آنها 
براي صاحب فرزند پسر يا دختر شدن بارها 
اقدام كرده اند چرا كه مثاًل مي خواس��ته اند 
بچه دختر به دنيا بياورند اما موفق نشده اند. 
به عنوان مثال سه پسر پشت سر هم متولد 
ش��ده اند و آنها فكر مي كنند فرزندي كه بار 
بعد به دنيا مي آيد بايد دختر باش��د. به زبان 
س��اده، اگر تصور كنيم كه به خاطر چند بار 
انجام دادن و محقق نشدن نتيجه اي، اين بار 
خواسته ما اتفاق خواهد افتاد دچار مغالطه 
قمارباز )Gamblers Fallacy( يا مغالطه 

مونت كارلو شده ايم. 
زماني كه احساس مي كنيم به خاطر اينكه 
چند بار تاس ريخته ايم و شش نيامده، اين 
بار حتماً شش مي آيد، هم باز دچار مغالطه 
قمارباز شده ايم. قبل از اينكه بدانيم مغالطه 
قمارباز چه تأثيري بر س��رمايه گذاري دارد 

بهتر اس��ت معناي مغالطه يا همان مغلطه 
را بداني��م. پذيرش واقعيت ه��ا گاهي براي 
ما س��خت اس��ت. به همين خاطر شروع به 
مغالطه مي كنيم. يعني ت��الش مي كنيم با 
تصورهاي كليشه اي و باورهاي كاذب آرامش 
را براي خودمان فراهم كني��م. البته گاهي 
هم ناخودآگاه مرتكب اين اشتباه مي شويم. 
به اين خاطر به مس��ئله اي كه در باال مطرح 
كرديم مغالطه قمارباز مي گوييم، چراكه با 
اين مغالطه مي توانيم ب��ه راحتي يك تدوام 
و به هم پيوس��تگي را براي رويدادها فراهم 
آوريم و آنها را با هم مرتبط كنيم. حتي ممكن 
اس��ت به خودمان نويد اين را بدهيم كه اگر 
دفعه بعد اين كار را كنيم، شكس��ت هايمان 
تمام مي شود. البته اين نتيجه گيري اشتباه 
اس��ت. همان طور كه توضيح داديم مغالطه 
به نحوي به معني »به غلط انداختن خود« 
است. اين پديده گاهي يك نوع انكار طبيعي 

به حساب مي آيد. 
در باال ب��ه اين س��ؤال كه مغالط��ه قمارباز 

چيس��ت اش��اره كرديم. اين مغالطه از آنجا 
ناشي مي شود كه فكر مي كنيم رويدادها از 
هم مستقل نيستند. در حالي كه در برخي 
موارد اشتباه اس��ت. اگر رويدادها مستقل از 
يكديگر باش��ند؛ نمي توانند بر رويدادهاي 
بعدي تأثيري بگذارند. درك مستقل بودن هر 
رويداد براي شناخت مغالطه قمارباز بسيار 
مهم است. احتمال اينكه در پرتاب يك سكه 
شير يا خط بيايد هميش��ه 50 درصد است، 
حاال چه پرتاب اول باشد و چه هزارم. تعداد 
دفعات پرتاب ربطي به تغيير نتيجه ندارد. در 
هزارمين پرتاب تاس شانس خط آمدن همان 
قدر است كه در پرتاب اول بود. به اين ترتيب، 
نبايد فكر كنيد در رويدادهاي مستقل تعداد 
دفعات تجربه نتيجه را تغيي��ر مي دهد. در 
مورد فرزندآوري و دختر يا پسر شدن بچه نيز 

همين مسئله پيش مي آيد. 
اين را بياموزيم كه رويدادها مستقل هستند 
و نمي توانند رويداد بعدي را تحت تاثير قرار 
دهند. با پذيرش اين نكته مي توانيم از مغالطه 

قمارباز و اش��تباهات مربوط ب��ه آن فاصله 
بگيريم. شايد چيزي در مورد تعيين حد ضرر 
شنيده باشيم. حد ضرر به اين معني است كه 
به سرمايه گذار در بورس مي گويند براي سهام 
خريداري شده خود حد ضرر مشخص كن. 
تعيين حد ضرر به اين نحو اس��ت كه اگر به 
عنوان مثال سهامي كه خريده ايم پنج درصد 
ضرر داد، سعي كنيم آن را پيش از ضرر بيشتر 
بفروشيم و شايد در بازه اي ديگر كه سودده 

شد دوباره آن را بخريم. 
چرا كه اگر حد ضرر بيش از يك حد مشخص 
برود، بازگرداندن ارزش اصلي سرمايه گذاري 
كه كرده ايم بسيار سخت خواهد شد. اما جالب 
است كه عده بسياري اين كار را انجام نمي دهند 
و معتقدند بع��د از مدت ه��ا ضرردهي نوبت 
سوددهي شان خواهد رسيد. آنها فكر مي كنند 
حاال كه تا اينجا ضرر ديده اند، باالخره س��ود 
مي كنند و حتي عده اي ممكن است با خريد 
يك س��هام در حال نزول باز هم بيش��تر ضرر 
كنند. وقتي اقدام به خريد يك گزينه در حال 
افت مي كنيم، ممكن است دچار مغالطه قمارباز 
شويم و با بيشتر پايين رفتن قيمت آن، ضرر 
كنيم. اين اش��تباه كه افراد در سرمايه گذاري 
متوجه آن نيستند همان مغالطه قمارباز است. 
به ياد داشته باشيم كه سرمايه گذاري علمي و 
هوشمند به هيچ وجه قمار نيست كه بخواهيم 
با دچار شدن به مغالطه قمارباز باعث به خطر 
افتادن آن ش��ويم. بهتر است به جاي انتخاب 
سرمايه گذاري مستقيم اقدام به سرمايه گذاري 
غير مستقيم از طريق ابزار مالي نوين كنيم تا با 
بهره مندي از حضور متخصصين سرمايه گذاري 
از آثار خطاهاي شناختي مانند مغالطه قمارباز 

دور بمانيم.

درستانجامدادنوظايفشغلي،عبادتاست پدرومادرشهيدعجميانحقيقتاٌشگفتيهستند

نوشتاروپرستيژاجتماعي،براي»الكچريباز«ها!
حسين جاويد در كانال تلگرامي خود 
نوشت: س��ده هاي پياپي و نسل هاي 
پرشمار، زبان فقط در ساحت گفتار 
كاربرد داشت و نوش��تار بي معنا بود. 
زبان هاي زيادي زاده شدند، باليدند و 
مردند بي آنكه مكتوب شوند. امروز هم 
از بيش از ۶ هزار زبان زنده  دنيا خيلي 
از آنها خ��ط ندارن��د. با اي��ن  حال، 
ديرزماني است كه همه  زبان هاي پرگويشور با »خط« پيوند خورده اند و نوشته مي شوند و تحولي 

بزرگ آغاز شده و رو به رشد است، تحولي شايد به شگفت انگيزي پديد آمدن خود زبان!
عص��ر اينترنت واقعيت هاي��ي ديگ��ر را رقم زده اس��ت؛ قدرت م��ا از ُش��ش ها و تارآواها به 
سرانگشتان مان منتقل شده است. روزهايي مي شود كه ش��ايد پانصد كلمه هم »صحبت« 
نكنيم، ولي در همان روزها هزاران كلمه در پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي »مي نويسيم«. 
حتي ممكن است اينترنتي معاينه شويم و پزشك مان تشخيص و معالجه  پيشنهادي اش را 
برايمان تايپ كند! خيلي از اطالعات دريافتي مان از جهان پيرامون هم نه چون گذشته با ديدار 
و شنيدار، بلكه با »خواندن« است. دور از ذهن نيست كه با گسترش مراوادت مجازي � مثاًل، 

شبكه هايي چون متاورس � بيشترين استفاده از زبان در ساحت نوشتار باشد، نه گفتار. 
سخنم با كساني است كه امالي ساده ترين لغات را بلد نيستند و نمي توانند ساده ترين مفاهيم 
را با زباني روشن بنويسند. تشخص اجتماعي روز به روز بيشتر به ساحت نوشتار پيوند مي خورد. 
ديگر مهم نيست شما كت وشلوار فالن مارك را به تن و فالن ساعت را به دست داشته باشيد 
و فالن اتومبيل را برانيد؛ اولين غلط فاحش اماليي و انش��ايي در شبكه هاي اجتماعي كافي 
است كه برچسب »بي سوادي« بخوريد و پرستيژتان را از دست بدهيد؛ فرقي هم ندارد كه چه 

عنواني را يدك مي كشيد: سياستمدار، بازيگر، پزشك، مهندس، استاد دانشگاه و... 
نوشتار دارد جاي لحن و تلفظ را در تش��خيص طبقه  اجتماعي آدم ها مي گيرد. اگر تا ديروز 
»باهاس« و »قلف« و مانند آنها نشان دهنده  خاستگاه افراد بود، امروز اشتباهات ويرايشي و 
نگارشي و نحو و دايره  واژگان در تايپ نشان دهنده  سطح سواد فرد است. توييت هاي بعضي 
سياستمداران و سلبريتي هايمان را ديده ايد؟ چنان پر از جمالت نامفهوم اند كه كاماًل روشن 

است از ذهن هايي خالي بيرون تراويده اند!
براي انتشار يك عكس ساده در شبكه هاي اجتماعي، بيست بار صحنه و نور و زاويه  دوربين و 
مدل مو و لباس و حالت چهره تان را بررسي مي كنيد؛ چرا اهميتي به چيزهايي كه مي نويسيد 
نمي دهيد؟! در هر جايگاهي كه هستيد، اگر براي پرستيژتان ارزش قائليد، درست نويسي را 

بياموزيد! »الكچري«تر از اين چيزي وجود ندارد!

شارژساختمانپايانقالب!
حامد زرگر در رشته توئيتي نوشت: در 
ي��ك مجتم��ع ۳0 واح��دي زندگي 
مي كنم. يك��ي از همس��ايه ها خانم 
ميانسالي است با دكتراي روانشناسي 
كه وضعيت مالي خوب��ي هم دارد، اما 
گفته كه شارژ نمي دهد. مقرر شد به 
نمايندگي از ساكنين با ايشان صحبت 
كنم. مسئله اصلي ايشان اين بود كه 
چرا در يك مجتمع ۳0 واحدي فقط ايشان شب ها شعار مي دهد و تحليلش از وضعيت كشور اين 
بود كه تا دو ماه ديگر حكومت سقوط كرده و ديگر نيازي نيست كه شارژ پرداخت كند! و توصيه اش 
به من اين بود كه من هم شب ها شعار دهم تا به اين بهشت برين زودتر دست پيدا كنيم. معتقدم هر 
چند سال يكبار جوامع در الگوي حكمراني پوست اندازي مي كنند و در اين رويه همه سلول هاي 
جامعه نقش خواهند داشت، دوست و دش��من، اقش��ار و اقوام و گروه هاي سياسي و اجتماعي، 
فرهيختگان و مردم عادي و نسل هاي مختلف با ديدگاه ها و خواسته هاي متفاوت بروز و ظهور پيدا 
مي كنند در اين ايام پنج ويژگي افراد برايم اهميت دارد: ۱( عمق نگاه افراد؛ ۲( خردورزي؛ ۳( رفتار 
عقاليي يا احساسي؛ ۴( سواد رسانه اي و تأثيرپذيري از رسانه و شبكه هاي اجتماعي؛ 5( دشمن 

شناسي. بزرگ ترين آرزويم آن است كه حال دل مردم كشورم خوب خوب باشد. 

شركتلبنياتسعودي
چگونهرقبايمنطقهايشراتخريبميكند؟

جواد بيات در رش��ته توئيتي نوشت: 
شركت لبنيات و مواد غدايي المراعي 
عربستان چگونه رقباي منطقه اي خود 
را به روش ه��اي مختل��ف تخريب و 
تضعيف مي كند؟ كمپاني مزون عمان، 
ميهن در اي��ران و كاله در عراق س��ه 
شركت رقيب در سطح منطقه اي و در 
سطح كشورها بودند كه ردپاي شركت 
المراعي عربستان در ضربه زدن به آنها ديده مي شود. در سال ۹۸ كارخانه كاله در عراق دچار حريق 
گسترده شد كه مدير عامل آن از عمدي بودن اين حادثه خبر داد. در اين حادثه ۹0 درصد كارخانه 
نابود و ۸0 ميليون دالر خسارت وارد شد. كاله در آن زمان ۲5 درصد بازار عراق را در اختيار داشت 
و اين سهم رو به افزايش بود. يحيي آل اسحاق شركت المراعي با همكاري سرويس هاي امنيتي 
عربستان را متهم اصلي اين اتفاق دانست.  المراعي تا سه سال پيش تقريباً بيش از ۸0 درصد از بازار 
لبنيات و آب ميوه و بخش��ي از مواد غذايي عمان را در اختيار داشت و چندين كارخانه در نقاط 
مختلف اين كشور تأسيس كرده بود. دولت عمان با تأسيس كمپاني مزون عمالً سهم المراعي در 
عمان را تصرف مي كرد  المراعي از همان ابتدا در تأسيس اين شركت كارشكني مي كرد و شركت هاي 
بين المللي را تهديد به قطع ارتباط مي كرد، اين شركت ها هم المراعي را به كمپاني نسبتاً كوچك 

مزون ترجيح مي دادند و اين مسئله سبب گران شدن ساخت كارخانه هاي مزون شد. 
در اين روزها كارخانه مزون به طور شفاف اعالم كرده كه به سبب تورم جهاني قيمت محصوالت 
خود را افزايش مي دهد. اين مس��ئله سبب اعتراضات گسترده ش��ده و تا حدي پيش رفته كه 
هشتك #مقاطعة_شركة_مزون )تحريم شركت مزون( در فضاي مجازي ترند شد. مثل هميشه 
در ترندهاي ضد منافع دولت عمان و هم چنين ترندهاي منطقه به قول اعراب رد پاي مگس هاي 
الكترونيكي عربستان يا همان ربات ها ديده مي ش��ود. اين مسئله را چند چهره امنيتي عمان 
در لفافه مطرح كردند و كاربران عماني نيز به آن اشاره داشتند. توطئه عربستان به اينجا ختم 
نمي شود و عمالً با سياست دامپينگ به دنبال ورشكست كردن كمپاني مزون است. از سوي ديگر 
با تسلط بر بازار نهاده ها و كاالهاي سرمايه اي و تكنولوژيك توليد در عمان را گران تر مي كند. 
اين نمونه ديگري از فتنه المراعي در منطقه اس��ت.  اخيراً هم سراغ شركت ميهن بزرگ ترين 
رقيب منطقه اي خود رفته و با همكاري شبكه اينترنشنال و با سوءاستفاده از اعتراضات ايران و با 
بهره گيري از ربات ها به دنبال تحريم ميهن است و در صورت امكان از ضربه فيزيكي و مادي زدن 
به كارخانه هاي ميهن نيز دريغ نخواهد كرد.  مالكان و س��هام دارن شركت المراعي را بخوانيد: 
مجموعه صافوال، شاهزاده سلطان بن محد بن سعود الكبير، صندوق سرمايه گذاري خصوصي، 

مؤسسات حكومتي، صندوق سرمايه گذاري عربستان، بانك ها و ديگران... 

اولاونزدبعدمنزدم!
محمد جواد مهدي پور، معلم، در رشته توئيتي نوشت: مدرسه نمونه اي 
از يك جامعه است كه دانش آموز ياد مي گيرد در جامعه واقعي و بيرون 
چگونه رفتار و برخورد كن��د! موقع درگيري و دعوا ك��ه علت را جويا 
مي شوم از برخوردي ساده شروع مي ش��ود و خيلي راحت درگيري و 
فحش! )درست شبيه جامعه( دو طرف را دعوت به گفت وگو مي كنم! 
گاه نتيجه بخش و گاه بي نتيجه! زبان گفت وگو راز رس��يدن به نتيجه 
است! كه خب در نوشتن و گفتن خيلي راحت است ولي مهارتي بسيار 
پيچيده است! حرف هاي طرفين در جامعه واقعي را كه مي خوانم خيلي 
شبيه به حرف هاي دانش آموزان اس��ت! با همان منطق! اونا اين كارو 

كردند ما هم اين كارو! يا اول اون فحش يا زد بعد من زدم!

چراپولعلفخرسنيست؟!
كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: حتماً شنيديد كه ميگن: مگه 
پول علف خرسه؟ علف خرس همون زالزالكه كه خرس ها خيلى بهش 
عالقه دارن! اين درخت بطور وحشى و بدون نياز به كشاورزى و هزينه 

رشد ميكنه، به همين خاطر ميگن مگه پول علف خرسه.

قدرت»نهگفتن«چرامهمه؟!
س��عيد امامي نس��ب نوش��ت: خيليامون فكر مي كنيم اگه در فرآيند 
آش��نايي براي ازدواج در مقابل خواس��ته هاي طرف مقابل از كلمه نه 
استفاده كنيم يه كار اشتباه انجام داديم؛ اما تحقيقي كه دكتر ويتني در 
سايكلوژي تودي منتشر كرده كاماًل خالفش  رو نشون ميده! نه گفتن 
يه مهارته كه نشون ميده شما براي خودتون حدومرزهايي داريد. عالوه 
بر اين افرادي كه قدرت نه گفتن دارن در بلند مدت آزادي ش��خصي 
بيشتري نصيب ش��ون ميش��ه و به طرف مقابل اين پيام رو ميدن كه 
ش��ما براي زندگيتون برنامه داريد. اين يه نكته جذاب براي شخصيت 
شماست. البته به ياد داشته باشيد بي دليل و منطق دست به مخالفت با 

خواسته هاي طرف مقابلتون نزنيد!
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