
   مرتضي قرباني:
بعد از ممنوعيت حضور ايران اينترنش��نال 
در قطر اين شبكه ميتونه از االن براي جام 
جهاني ۲۰۲۶ كه در امريكا برگزار ميش��ه 
برنامه ريزي كنه، البته اگه تا س��ال ۲۰۲۶ 

ايران اينترنشنالي بود.
   حاج كميل:

به دليل ماهيت تروريستي سازمان سعودي 
اينترنش��نال، قطر اجازه ورود اعضاي اين 

سازمان رو به كشور خودش نداده.
حاال اونايي كه تو خوابش��ون رؤياي تحريم 
فوتبال اي��ران رو ميدي��دن، از جام جهاني 

محروم شدن.
   كاربري با نام »آدم«:

همونا كه تروريس��تي اعالم شدن سعودي 
اينترنشنال از طرف ايران رو مسخره ميكردن؛ 
حاال دارن روضه ميخونن كه قطر اجازه حضور 

تو جام جهاني رو بهشون نميده.
   احمد يوسف زاد:

عدم حضور اينترنشنال در جام جهاني يعني 
آرامش و تمركز بيش��تر بازيكنان و احتمال 
برد بيشتر. هر جا دشمن ايران و تروريست ها 
نباشند يعني آرامش و موفقيت. تروريست هاي 

سعودي بايد بدانند منفورترين هستند. 
   حسين صارمي:

يادتونه زراعت��ي، قاضي زاده، س��يما ثابت 
چطور تروريستي شناخته شدن اينترنشنال 
از ط��رف اي��ران رو مس��خره مي كردند؟! 
ممنوعيت ورود اينترنشنال به قطر كمترين 
هزينه اين تصميم براي رسانه سعودي بود! 

اين تازه شروع ماجراست...
   كيان مهزاد:

عدم حضور تروريست هاي اينترنشنال در 

جام جهان��ي خنده دارتري��ن و باحال ترين 
خبر امروز بود. فكر كنيد كلي برنامه ريختند 
براي حاشيه سازي عليه ايران و حاال يكدفعه 

پر شد.  اي تروريست هاي بدبخت...
   علي بيطرفان:

ش��بكه تروريس��تي س��عودي اينترنشنال 
ميخواسته بره قطر برنامه ويژه بسازه برا جام 
جهاني، قطر اجازه نداده!  اي بابا، بد شد كه... 

   سيدمحمود رضوي:
اينكه قطر به خبرنگاران شبكه حامي تروريست 
سعودي اينترنشنال تاكنون اجازه ورود به قطر 
را نداده جاي س��پاس دارد، اما كل��ي از مردم 

چشم انتظار بازگشت در گوني خبرنگاران اين 
شبكه تروريستي از قطر بودند كه احتماالً حاال 
نيروهاي امنيتي كشور بايد مسير طوالني تري 

را براي آوردن آنها طي كنند. 
   احسان تقدسي:

مجوز ندادن به س��رباز خبرن��گاران ايران 
اينترنشنال براي ورود به قطر، برنامه ريزي 
س��رويس اطالعاتي عربس��تان و اسرائيل 
براي به حاشيه كشاندن تيم ملي را خنثي 
كرد. امي��دوارم س��اير نگراني ها مثل هتل 
محل اقامت و زمين تمري��ن تيم ملي هم 

برطرف شود. 

   رضا يزدان پرست:
ظاهراً قطر هم ماهيت تروريستي شبكه سعودي 
اينترنش��نال را متوجه ش��ده و به اذعان خود 
اينترنش��نال تا اين لحظه اجازه ورود خبرنگار 
تروريس��ت هاي وابسته به اين ش��بكه را براي 

خرابكاري عليه ايران در جام جهاني نداده.
   دانيال معمار:

غمگينم مثل خبرنگار سعودي اينترنشنال 
كه مي خواست جلوي رفتن تيم ملي ايران 
به جام جهاني را بگيرد، اما با اعالم تروريستي 
بودن اين رسانه توسط ايران، اجازه حضور در 

جام جهاني را نيافت.

 تروريست ها  می خواستند تيم ملي نرود
خودشان نرفتند!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ممانعت قطر از ورود شبكه تروريستي اينترنشنال به جام جهاني

اعالم خبر صادر نكردن مجوز ورود ش�بكه رس�انه اي- تروريس�تي اينترنش�نال به 
جام جهاني از س�وي قطر با واكنش هاي طنز كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. 
با توجه به آنكه س�رباز خبرنگاران اين ش�بكه تروريس�تي برنامه ريزي مفصلي براي 
حاشيه س�ازي عليه تيم ملي كش�ورمان داش�تند، اين اتفاق را خوب و كوچك ترين 

نتيجه تروريستي اعالم كردن اين شبكه از س�وي ايران دانستند كه آرامش و تمركز 
بازيكنان را افزاي�ش خواهد داد. همچنين برخ�ي كاربران خبرنگاران اين ش�بكه را 
كه در تالش براي ح�ذف ايران از جام جهاني بودند اما حاال خودش�ان حذف ش�دند، 
به س�خره گرفتن�د. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي 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

       نمايي زيبا از تاالب سوستان، زيستگاه نيلوفران الهيجان 
| از كانال تلگرامي ديدني هاي جالب ايران

پاسخي از عالمه جعفري به ويكتور هوگو
عالمه محمدتقي جعفري)ره(:

ويكتور هوگو ]مي گويد[: »خاصيت حق آن اس��ت كه تا ابد زيبا و 
خالص بماند « گمان نمي رود كه ستمكاران و زورگويان خودخواه 
تاريخ، از اين مطلب ابراز ناخشنودي كنند، زيرا آنچه آنان را ناراحت 
مي كند اين اس��ت كه حق وارد ميدان عمل ش��ود و انسان ها حق 
و عدالت و صدق را هم كه س��ه نمود اساسي حقند، از آنان مطالبه 
نمايند واال حق مجرد در ذهن هاي تجريد طلب يا در اوراق كتاب ها، 
مانند صدها تابلوي زيبا از حضرت عيسي و حضرت محمد و حضرت 
علي   )ع( در خانه ها، چيزي نيس��ت كه مورد نفرت س��تمگرترين 
مردمان بوده باشد؛ شايد در همه تاريخ، شماره ستمگراني كه حتي 
از حق دور از عمل كه كمترين ارتباطي با كارهاي آنان نداشته باشد، 
اظهار ناراحتي كنند، از شماره انگش��تان تجاوز ننمايد. ما با تمام 
جرئت در برابر هوگو مي توانيم بگوييم: »خاصيت حق آن است كه 
در عمل وارد شود و رشد كمال آدميان را تضمين نمايد و از سقوط 
مردم در منجالب تبهكاري ها و از تسليت به اينكه ما تابلوي زيباي 

حق را در خانه مان نصب نموده ايم، جلوگيري نمايد... .«
منبع: كانال تلگرامي »استاد عالمه محمدتقي جعفري)ره(« به 

استناد جلد ۵ تفسير نهج البالغه، خطبه ۲۶

   آیينه نفس

نشنال اينترست گزارش داد

سهامداري سعودي ها در »توئيتر« چه خطراتي براي جهان دارد

دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي خود نوشت: هر چه خبر سريع تر پخش شود، حالت 
معني سازي آن پنها ن تر مي ماند و مخاطب حس مي كند به طرزي بالفصل با واقعيت سر و كار 

دارد و در صندلي اول تماشاي تاريخ نشسته است. 

كاربري با نام »الياس« نوشت: بدون تحصيالت عالي و دكترا ميتونيد زندگي رو بچرخونيد ولي 
بدون همسر و همدم و يار از يه جايي به بعد حتي اگه دكتر و فيلسوف هم باشيد ديگه نميشه پيش 

رفت! ازدواج كنيد! هرچه ميتونيد ساده تر و سريع تر! زندگي كوتاس! نمي ارزه تنها باشيد!

»الف« ترجمه مقاله اي از نشنال اينترست 
را به اش��تراك گذاش��ت. در اي��ن مقاله به 
تبعات و پيامدهاي سهامداري سعودي ها 
در توئيتر براي معادالت سياسي منطقه اي 
و بين المللي پرداخته شده است. خالصه اي 
از اين مقاله در ادامه از نظر مي گذرد: هفته 
گذشته، س��ناتور امريكايي كريس مورفي 
به اقدام اخير ايالن ماسك در خريد شبكه 
اجتماعي توئيتر به ارزش 44 ميليارد دالر 
واكنش نشان داد و از »كميته سرمايه گذاري 
خارجي در اياالت متحده امريكا« درخواست 
كرد تا تبعات و پيامدهاي مرتبط با امنيت 
ملي اين اقدام)براي امريكا( را مورد بررسي 
و تحقيق ق��رار دهد. نگراني ه��اي مورفي 
ناش��ي از اين واقعيت هستند كه زين پس، 
رژيم عربستان س��عودي از طريق صندوق 
س��رمايه گذاري خود )هلدينگ پادشاهي 
سعودي(، ميزان قابل  توجهي از سهام شبكه 
اجتماعي توئيت��ر را در كنترل خود خواهد 
گرفت... بر اساس نامه اي كه به تازگي سناتور 
مورفي به »ژانت يلين« وزي��ر خزانه داري 
امريكا نوشته است، دولت هاي خاورميانه اي 
عربستان س��عودي و قطر، اكنون مجموعاً 
چيزي ح��دود ۵درصد از مالكيت ش��بكه 

اجتماعي توئيتر را در اختيار دارند. 
سياس��تمداران امريكاي��ي نظي��ر كريس 
مورفي به دو دليل با مسئله تغيير و تحوالت 
اخي��ر در زمينه مالكيِت ش��بكه اجتماعي 
توئيتر مشكل دارند: اول اينكه روابط ميان 
امريكا و عربس��تان س��عودي پس از اقدام 
اخير س��عودي ها در همراهي با تشكيالت 
اوپ��ك پالس در كاس��تن از مي��زان توليد 

نفت روزانه شان به ميزان ۲ميليون بشكه، 
به شدت وخيم، سرد و غيرقابل اعتماد شده 
و ديگر اينكه، ترس و نگراني هاي زيادي در 
مورد تبعات رياست ايالن ماسك بر شبكه 
اجتماع��ي توئيتر و اينكه اين مس��ئله چه 
معنايي براي آينده اين شبكه اجتماعي دارد 

ايجاد شده است. 
در پي اقدام اخير عربس��تان س��عودي در 
كاس��تن از ميزان توايد نف��ت روزانه خود 
كه در بحبوحه جنگ اوكراين و اوج گيري 
بحران ان��رژي جهاني، ضرب��ه اي جديد به 
دولت بايدن و در عين حال حامل منافعي 
قابل توجه براي روسيه بود، برخي تحليلگران 
به اين نكته اشاره كردند كه يكي از نيروهاي 
محرك اي��ن تصميم س��عودي ها اين بوده 
كه آنها مايل به تضعيف موقعيت سياس��ي 
بايدن و البته تقويت جايگاه سياستمداران 
جمهوريخواه در دوره زماني قبل از برگزاري 
انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا بوده اند. 

از چش��م اندازي كالن نيز سعودي ها سعي 
داش��ته اند تا راه را جهت بازگش��ت مجدد 

دونالد ترامپ به كاخ سفيد هموار كنند. 
درس��ت به همين دليل هم بوده كه اخيراً 
كريس مورفي سناتور امريكايي به صراحت 
اعالم كرده است سعودي ها به شدت مايل به 
اثرگذاري در عرصه سياست داخلي امريكا 
هس��تند. در همين چارچوب، مورفي اين 
تحليل را دارد كه دو ش��بكه اجتماعي كه 
به شدت مورد استفاده مردم امريكا هستند 
يعني »توئيتر« و »تيك تاك«، تحت نفوذ و 
كنترِل به ترتيب عربستان سعودي و چين 
هستند. موضوعي كه مي تواند تبعات امنيت 
ملي و سياسي خاصي را براي اياالت  متحده 

امريكا به همراه داشته باشد. 
دموكرات هايي نظير كريس مورفي در رابطه 
با نگراني هاي خود در مورد نفوذ عربستان 
س��عودي بر ش��بكه اجتماعي توئيتر حق 
دارند. رژيم سعودي يكي از سركوبگر ترين 

رژيم هاي سياسي در جهان است و همانطور 
كه مورفي به تازگي در نامه خ��ود به ژانت 
يلين گفته است »اين رژيم حتي به دنبال 
سركوب و خفه كردن صداي منتقدان خود 
وراي مرزهايش نيز اس��ت.« مسئله اي كه 
نمود عيني خود را در جريان ماجراي قتل 
»جمال خاشقچي« نشان داده است. در ماه 
اكتبر س��ال جاري ميالدي نيز عربس��تان 
س��عودي يك ش��هروند امريكايي را به 1۶ 
س��ال حبس محكوم كرد. ج��رم اين فرد 
توئيت زني هاي انتقادي عليه رژيم سعودي 

بوده است. 
برخي ناظران و تحليلگران ب��ر اين باورند 
كه خريد عمده س��هام توئيتر توسط ايالن 
ماسك مي تواند حامل تهديدات جدي باشد. 
آنها به طور خاص به اين نكته اشاره مي كنند 
كه ماس��ك تأكيد كرده در استانداردهاي 
آزادي بيان در اين ش��بكه اجتماعي ايجاد 
تغيير خواهد كرد. موضوعي كه شايد راه را 
براي اوج گيري فعاليت هاي افراط گرايانه و 
آن هايي كه به ترويج خشونت يا تئوري هاي 

توطئه مي پردازند، هموار كند. 
اينكه رژيم عربس��تان س��عودي از شبكه 
اجتماعي توئيتر به عن��وان پايگاهي جهت 
س��ركوب منتقدان و فعاالِن مخالف با خود 
استفاده كند يا كارزارهاي مرتبط با ترويج 
اطالعات غلط و نادرس��ت را تشويق كند، 
چندان روشن و مشخص نيست. با اين حال، 
نگراني ها در مورد دستوركارهاي سياسي 
دو سهامدار و مالك اصلي توئيتر يعني ايالن 
ماسك و رژيم سعودي، كاماًل جدي هستند 

و نمي توان نسبت به آنها بي توجه بود.«

سرعت و قدرت معني سازي خبر ازدواج كنيد!

آدمي مخفيست در زير زبان
محمدجعف��ر محم��دزاده در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: ذهن انس��ان 
س��يال اس��ت و درب��اره هم��ه چيز 
كنج��كاوي مي كند و مي انديش��د. 
انديشه چهارراه تعاطي افكار است هم 
در دنياي بيرون و هم درون. كساني 
انديش��يده هاي خ��ود را باره��ا 
مي انديشند و بعضي اولين جرقه هاي 
ذهني خود را شتابزده بر زبان مي آورند و در فرايند توليد محتوا به گفتار يا نوشتار تبديل مي كنند. 
زبان تا از عالم ذهن به دنياي گفتار يا نوشتار نيامده به حسب ذات خود، چيزي را آشكار نمي كند 
اما همين كه ظاهر شد چيزي و چيزهايي را ظاهر مي كند كه تا پيش از آن ظاهر نبوده  است؛ يكي 
از چيزهايي كه پس از شكل گيري در ذهن به عالم زبان مي آيد و به صورت نوشتار يا گفتار ظاهر 

مي شود جايگاه و مرتبه صاحب سخن است، در همين معني است كه موالنا گفته  است: 
آدمي مخفيست در زير زبان/ اين زبان پرده ست بر درگاه جان/ چونك بادي پرده را در هم كشيد/ 
ِسّر صحن خانه شد بر ما پديد/ كاندر آن خانه گهر يا گندمست/ گنج زر يا جمله مار و كژدمست. 

زبان، انديشه  به ظهور رسيده است. زبان شتابزده، انديشه شتابزده را مي نماياند و كالم ناپخته، 
انديشه ناپخته و ناسنجيده را آشكار مي كند. 

قدرت برنامه ريزي نكردن
ناهيد عبدي نوشت: »بريم ببينيم چي 
ميش��ه« تا همين چند وقت پيش، 
شنيدن اين جمله تصويري از يك فرد 
سردرگم را در ذهنم تداعي مي كرد. 
كسي كه نمي داند با كار و زندگيش 
چه كند. اما امروز نگاه متفاوتي دارم. 
ح��اال ك��ه مي دان��م اغل��ب اوقات 
پيش بيني كردن كار بيهوده اي است 
و برنامه دقيق ريختن و انتظار پيش رفتن مطابق آن چقدر مي تواند نااميدكننده  باشد، به قدرت 
چنين جمله اي بيش��تر پي مي برم.  ياد هنري مينتزبرگ افتادم كه استراتژي هاي سازماني 
مديران را با رشد گياهان قياس كرده بود و به نظرم چنين قياسي براي برنامه ريزي هاي شخصي 
هم به همان اندازه مصداق دارد: اينكه تصور ما از برنامه هايمان، مانند رشد گياهي در گلخانه  
است. انتظار داريم دما، نور و شرايط را تعريف كنيم و در نهايت دقيقاً بدانيم دستاورد ما به چه 
شكل و شمايلي درمي آيد. اما اميد به رشد گياهان خوردرو، اميد معقول تري است. اينكه شرايط 

كلي را فراهم كنيم و ببينيم چه گياهي در اين شرايط بهتر رشد مي كند. 
اگر شما هم سابقه شكست خوردن برنامه هايتان را داشته ايد، اگر گاهي به بيهودگي برنامه ريزي 
پي برده ايد، اگر مي توانيد مثال هايي از افراد و سازمان هاي موفق بزنيد كه با شعار »بريم ببينيم 

چي ميشه« دستاورد خلق كرده اند، شايد بهتر باشد اين نگاه متفاوت را پيش بگيريد:
- ابهام و ناتواني براي پيش بيني آينده را تحمل كنيد. 

- به جاي فكر كردن، اقدام كنيد و طي مسير و از دل كار راه درست را كشف كنيد. 
- به خودتان و به نداشتن برنامه ريزي دقيق، اعتماد كنيد. 

- شرايط كلي را فراهم كنيد، كاري را كه امروز از دس��تتان برمي آيد با تمام توان انجام دهيد و 
منتظر رويش دستاوردهايي باشيد كه شايد مانند گياهي گلخانه اي دقيقاً انتظارتان را برآورده 
نكند اما امكان خلق كردنش باالتر اس��ت و مانند گياهي خودرو، ممكن است با رويش چيزي 

متفاوت و باالتر از سطح انتظارتان، شما را غافلگير كند.

آيا نرخ بهره به اندازه نرخ تورم مصداق ربا نيست؟
سيدياسر جبرائيلي در رشته توئيتي 
نوشت: بحثي را نئوليبرال ها مطرح 
مي كنند كه نرخ بهره به اندازه تورم، 
ربوي نيست. يعني اگر امسال تورم 
۲۰درصد بود و بانك سال آينده بابت 
سپرده به شما ۲۰ درصد سود داد يا 
بابت تس��هيالت از ش��ما ۲۰ درصد 
سود گرفت، اين ديگر مشكل ربوي 
ندارد و اصاًل نيازي به انعقاد عقود اسالمي نيست. بعضي هم كه اساساً معتقدند مسئله ربا يك 
مسئله منسوخ است و نبايد اصاًل طرح شود. آيت اهلل حائري شيرازي يك پرسش مهم در جزوه 
»در اس��الم پول نبايد كار كند« مطرح مي كنند و آن اين است كه آيا فقط پولي كه در بانك 
سپرده مي شود يا توسط بانك تس��هيالت داده مي ش��ود از ناحيه تورم دچار كاهش ارزش 
مي شود كه اخذ بهره از آن به اندازه تورم بي اشكال باشد؟ چرا اين قاعده شامل همه پولي كه 
در دست مردم است نمي شود؟ آيا امضاي رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد روي اسكناس 
براي زينت است يا براي تضمين ارزش؟ آيا دولتي كه اين پول را عرضه كرده و در جيب من و 
شماست، مسئول حفظ ارزشش نيس��ت؟ يا فقط اگر من اين پول را در بانك گذاشتم بانك 
ضامن ارزشش مي شود و حداقل به اندازه تورم بايد به من سود بدهد؟ اگر اين منطق كاهش 
ارزش با تورم را بپذيريم، همه پول موجود در اقتصاد را بايد شامل شود و دولت بايد به عنوان 
منتشركننده پول به اندازه تورم، دارايي ريالي همه دارندگان ريال را افزايش دهد. من مشكلي 
با اين كار ندارم، اما اينكه اين مكانيسم حفظ ارزش در برابر تورم با نرخ بهره را فقط درباره بانك 
صادق بدانيم و به كل اقتصاد تعميم ندهيم، اشكال منطقي و مبنايي دارد؛ اگر نوعي شيادي و 
مغلطه براي حذف عقود اسالمي از بانك ها نباشد.بنابراين بحث كاهش ارزش پول در اثر تورم، 

يك بحث كاماًل جداست و نبايد با بحث بهره بانكي خلط شود. 

به كودكان بي توجهي نكنيم
كانال تلگرامي »تبيان« نوشت: وقتي كودك صدات ميكنه، بي توجهي نكن! 
حتي اگه ۲۰ بار چيزي رو تكرار كرد، تو هم ۲۰ بار با آرامش جواب بده! يادت 
باشه كه تربيت كودك، يك شغل تمام وقت و پر مسئوليته. اگه به درخواست 

كودك پاسخ ندي، مجبور ميشه براي جلب توجه لجبازي كنه. 

 مقايسه نسبت نيروي انساني 
خودروسازان با توليد

مهدي مهرپور در توئيتي نوشت: آيا مي دانيد در شركت هاي سايپا و ايران 
خودرو در حالي كه به ازاي هر پرس��نل 9 تا 1۰ دس��تگاه  خودرو ساخته 
مي شود  اين ميزان در جهان 3۰ تا 3۵ دستگاه خودروست و در شرق آسيا 

هم حدود 4۵ تا ۶۵ دستگاه خودرو! / منبع: نود اقتصادي

پنجمين قسمت غيررسمي را از دست ندهيد
سيده راضيه حسيني توئيت كرد: پنجمين قسمت غيررسمي، حول ديدار 
جهادي ها با »آقا«ست؛ يه روايت مصور از راه بري كه خودش وسط ميدون، 
جلوتر رفته و بقيه رو به خدمت جهادي دعوت ك��رده. چه قبل از انقالب به 
عنوان زنداني تبعيدي، با لباس طلبگي توي ايرانشهر و چه بعد انقالب به عنوان 
رهبر جمهوري اسالمي، با لباس مبدل تو زلزله بم. اين قسمت غيررسمي 
جمعه ۲7 آبان، ساعت 1۵ از شبكه سه سيما و ساعت ۲۰ از شبكه يك سيما 

پخش ميشه. حال خوب ديدن اين همه قاب بي نظير رو از دست نديد.

رودربايستي، معضل سيستم حكمراني
علي رجبي در توئيتي نوشت: يكي از معضالت سيستم حكمراني كشور، 
مسئله رودربايستي است! رودربايستي با مدير ناكارآمد، رودربايستي در 
اجراي قانون، رودربايستي در قانو نگذاري، رودربايستي در ماليات ستاني، 

رودربايستي در اطالع رساني و رودربايستي با افكار عمومي. 
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