
    سيدعطااهلل مهاجراني:
تيم ملى در هر رش��ته به وي��ژه در فوتبال 
و باالخ��ص در جام جهانى در اي��ن روزها، 
عالى ترين و باشكوه ترين نماد وحدت ملى 
ايران است. بازيكنان و ستاره هاى درخشانى 
از اقوام مختلف ايرانى، فارس، ترك، كرد و 
تركمن... شيعه و سنى در يك تيم و با يك 
پرچم به ميدان مى روند. دشمن تيم ملى، 

دشمن ملت است!
   علي اكبر رائفي پور:

ما به تيم ملي م��ان افتخ��ار مي كنيم. آنها 
اصالت، شرافت، غيرت، تكنيك و پشتكار 
ايران��ي را به رخ جهانيان خواهند كش��يد. 
ب��ه س��خنان دو گ��روه ض��د فوتبال ها و 
تجزيه طلب��ان توج��ه نكني��د، ه��ر چند 
صدايشان بلند باشد. مردم ايران كه اكثريت 
جمعيت هستند باشمايند و قلب شان براي 

نمايندگان كشورمان مي تپد. 
   محمدعلي ابطحي:

جام جهان��ي! خدا كن��د بازيكن��ان ايراني 
پيروزي هم داش��ته باش��ند. فوتباليست، 
سياستمدار نيست. بازيكن خوبي بايد باشد. 
بايد مثل همه دنيا حامي تيم ملي فوتبال 
كش��ورمان باش��يم و روحيه بدهيم. مگر 
مي شود تندترين اپوزيسيون يا افراطي ترين 
طرفدار حكومت از گل زني تيم ملي به هوا 

نجهد؟ #جام_جهاني
   محمد جماعت:

هواداران واقعي تيم مل��ي از نقاط مختلف 
جهان خود را به قطر رس��انده اند تا شاهد 
درخش��ش ملي پوش��ان كش��ور باش��ند. 
ميليون ها ايراني منتظر و دعاگوي موفقيت 
تيم ملي كشورمان هستند. پاينده باد ايران 
و ايراني كه دل در گرو اين مرز و بوم دارند. 

#جام_جهاني #تيم_ملي_فوتبال
   حسين بلوچ:

در حمايت از تيم ملي فوتبال ايران، شيعه و 
سني همه در كنار هم بسيج مي شويم. براي 

ايران ما همه با هميم. 
   كاربري با نام »ليلي«:

به كوري چش��م خائنين ب��ه وطن ما ملت 
پش��ت تيم ملي مان ايس��تاده ايم و به رغم 
نتيجه بازي برنده اين ميدان ايران خواهند 
بود و بس! تا دنيا دنياست اين پرچم باالست. 

#تيم_ملي_فوتبال_ايران
   م. قنواتي:

خيلي سخته جلوي اين همه ارتش تخريب 
ايران، فقط به وطن فكر كني... تك تكتون 

قهرمانين براي ايران و براي ما. 
   تكتم بخشي:

يه ايران، هوادارتونه... 
   زهرا رئيسي:

دعاي مادري كه سه فرزندش را براي ايران 
داد بدرقه راهتان! براي اي��ران بجنگيد! تا 

پاي جان!
   اعظم سادات سيدمؤمني:

در مس��تطيل س��بز با تن پوش��ي سپيد، 

جنگنده باش و سرخ، لبريز از اميد... 
   مصطفي تباكي:

دعاي يك ملت پشت شماست. بدون ترس 
و حاشيه براي ايران بازي كنيد. 
   كاربري با نام »گلدسته«:

مي دونيد چرا ع��ده اي دنب��ال تضعيف و 
بدگويي از تيم ملي هستند؟ تيم ملي پادزهر 
همان تجزيه طلبي است كه اينترنشنال به 
دنبال آن است و باطل سحر كساني  است 
كه مي خواهند تكه هاي ايران را مقابل هم 

بگذارند.
   حسنا رفيعي:

به اميد موفقيت تيم ملي ايرانمون. 

   پري فرخي:
كل ايران متحد براي ايران اس��ت و لبخند 

قهرمانان آرامش بخش و اميدبخش. 
   محسن غديري:

بچه هاي تيم ملي ايران االن حكم سربازان 
وطن رو در اين موقعيت حس��اس كنوني 
دارن، فارغ از هرگون��ه انتقادها و هر طيف 
سياس��ي بايد پش��تيبان اين غيور مردان 

باشيم و از حاشيه ها پرهيز كنيم! 
   يونس رضايي:

هر اعتقادي داشته باش��ي ذات ايرانيت رو 
نميتوني عوض كني... هوادار ايرانيم تا پاي 

جان براي ايران. 

يک ايران، هوادارتونه
كاربران ميهن دوست شبكه هاي اجتماعي براي تيم ملي آرزوي پيروزي كردند

امروز در حالي نخستين بازي ايران در جام جهاني آغاز می شود كه دشمنان وطن در پي 
تخريب روحيه بازيكنان ايراني با عمليات هاي رسانه اي هستند. منافقين با كمپين هاي 
توئيتري و مج�ازي آرزوي باخ�ت تيم اي�ران را دارند، اين در حالي اس�ت ك�ه كاربران 

وطن دوست با ساليق مختلف سياس�ي تيم ملي را نمادي از وحدت ملت ايران دانستند 
و با توئيت هاي خود براي تيم ملي آرزوي پيروزي كردند. كاربران با هشتگ #براي_ايران 
تيم ملي را تش�ويق كردند. 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.

محاسبه   اعمال
آيت اهلل عزيزاهلل خوشوقت)ره(:

محاسبه اين است انسان شب كه مي خواهد از كار كنار بكشد و بخوابد، 
ببيند صبح تا حاال چه كرده است؟ يك حساب اجمالي از كارهايي 
كه با چشم، گوش، زبان، دست و پا انجام داده است، بكند و ببيند در 
آن گناه بوده است يا نه؟ اگر گناه است، استغفار كند و تصميم بگيرد 
كه فردا ديگر انجام ندهد و اگر گناهي نيست، سپاسگزاري كند و فردا 
ادامه دهد. اما مراقبه مهم تر از محاسبه است. چون اگر مراقبه نباشد، 

حرام از دست آدم در مي رود، ولي مراقبه نمي گذارد. 
منبع: كانال معارف و مباح��ث اخالقي حضرت آيت اهلل عزيزاهلل 

خوشوقت)رض( در ايتا

   آیينه نفس

فرار مغزهای درون قاره ای اروپا

مهدي خراطيان در توئيت نوشت: اختالفات داخلي توئيتر بين ماسك و كاركنانش عالوه بر 
ابعاد مديريتي داراي ابعاد سياس��ي نيز بوده و امتداد دعواي جناح دموكرات و جمهوريخواه 
سيليكون ولي است. ماسك بارها از فشارهاي بيروني برخود )مثل پوزيشن short گيتس روي 

تسال و اختالفات با SEC( گله كرده بود. حال همان ها به داخل كشيده شده است. 

احسان حسيني در توئيتي نوشت: انجمن حمايت از مصرف كنندگان ايتاليا اعالم كرد قيمت 
برق در اين كشور نسبت به اكتبر 2021، 329درصد افزايش داشته است. با جهش قيمت 
انرژي، تورم قيمت موادغذايي در ايتاليا ركورد 40 س��اله رو زده: روغن گياهي 55درصد، 

كره 43درصد، شكر 39درصد. زودتر غرب زده ها بيان اين موضوع رو ماله كشي كنند.

كانال تلگرامي »سعدا« در ايتا نوشت: اغلب 
مردم تصور مي كنند، فرار مغزها بيش تر در 
كشورهاي در حال توس��عه تجربه مي شود 
و متخصصان براي كار كشور خودشان را به 
مقصد كشورهاي توسعه يافته ترك مي كنند. 
با اين حال، كشورهاي توسعه يافته اي مانند 
اسپانيا وجود دارند كه در حال تجربه خروج 
سرمايه انس��اني به ديگر كشورهاي توسعه 
يافته هس��تند. در واقع، اروپا با تعداد باالي 
مهاجرت درون قاره اي مواجه است. در سال 
2013، 1/2 ميليون مهاجر وجود داشت كه 
از يك كش��ور اتحاديه اروپا به كش��ور ديگر 
مهاجرت كردند. اگرچه اين آمار به طور كلي 
براي مهاجران اس��ت )برخالف كساني كه 
صرفاً براي اهداف شغلي نقل مكان كرده اند(، 
اما مي تواند به راحتي ميزان جابه جايي را كه 
در داخل قاره اتفاق مي افتد به تصوير بكشد. از 
سال 200۸، تقريباً 1/5 درصد از جمعيت اين 
كشور يا ۷00هزار نفر، اسپانيا را ترك كرده اند. 
عالوه بر اين، طبق گ��زارش آژانس كاريابي 
رندستاد تا سال 2020، اسپانيا 1/9ميليون 
كارگر بس��يار ماهر را به دلي��ل مهاجرت به 
كشورهاي ديگر از دس��ت داده و واضح است 
كه اين پديده بخش قابل توجهي از جمعيت 

اين كشور را تحت تأثير قرار داده است. 
از زمان وقوع بحران مالي اروپا در سال 200۸، 
زندگي جوانان اس��پانيايي به حالت تعليق 
درآمده و بيكاري جوانان 55 درصد است - 
اين كشور در اتحاديه اروپا پس از يونان دوم 
است-  و تقريباً نيمي از افراد زير 30سال هنوز 
با والدين خود زندگ��ي مي كنند. در بخش 
خدمات، بين س��ال هاي 200۷ تا 2011، از 
هر چهار كارگر جوان يك نفر شغل خود را از 
دست داد. در صنعت، نيمي از كارگران 20تا 
29 ساله اخراج شدند و در ساخت و ساز نيز 

اين آمار دو نفر از هر سه نفر بود. كساني كه در 
آن سال ها وارد بازار كار شدند با شانس هاي 
س��خت تري مواجه بودند. در حال حاضر از 
هر چهار اسپانيايي بين 1۸ تا 29 سال، يك 
نفر در فرآيند تحصيل، آموزش يا اش��تغال 
نيس��ت كه اين عدد يكي از باالترين نرخ ها 
در كشورهاي توسعه يافته است. نزديك به 
1/۷ميليون اس��پانيايي زير 30 سال بيكار 
هستند و تقريباً 900 هزار نفر در حال حاضر 
به عنوان بيكار طوالني  مدت يا براي بيش از 

يك سال بدون شغل طبقه بندي شده اند. 

هيچ كس، حتي دول��ت مادريد انتظار ندارد 
كه بالي بيكاري گسترده به زودي برطرف 
شود. اقتصاد اس��پانيا ممكن است ديگر در 
ركود نباش��د و تعداد بيكاران نسبت به اوج 
خود در سال گذشته كاهش يافته باشد، اما 
كساني كه در چند سال گذشته بخت بد ترك 
يك مدرسه يا دانشگاه اسپانيايي را داشتند 
– يا كس��اني كه زندگي كاري خود را شروع 
مي كنند – با آينده اي تيره روبه رو هستند. 
با توجه به كمبود ش��ديد مشاغل، بسياري 
از آنها احتماالً تحت تأثير آنچه اقتصاددانان 
»اثر زخم« مي نامند، قرار بگيرند. اين بدين 
معناست كه حتي اگر در نهايت به بازار كار 
بپيوندند، درآمد و آينده شغلي آنها هرگز آن 

چيزي نخواهد بود كه مي توانستند باشند. 
با اين حال، ضرر اين موضوع فقط به خاطر 
پول و پيش��رفت اقتصادي نيس��ت. تعداد 
بي شماري از جوانان اس��پانيايي كه از بازار 
خارج ش��ده و مجبور به زندگي با والدين يا 
ساير بستگان خود هستند، در واقع قادر به 
تشكيل خانواده نيستند. براي برخي كه در 
وابس��تگي دائمي مالي و ناامني اقتصادي 
محبوس شده اند، ممكن است فرصت ازدواج 

هرگز فرا نرسد. 

دردسرهاي تازه ماسك در توئيتر با بحران انرژي، تورم در ايتاليا ركورد 40 ساله زد

كاركرد رسانه هاي مثالً وطن پرست!
مصطفي عليجان زاده نوشت: در دو 
ماه گذش��ته رس��انه هاي سعودي- 
انگليس��ي   كه مدعي وطن پرس��تي 
هستند، فعاليت گسترده اي داشته اند 
 كه  مهم ترين نتاي��ج آن عبارتند از:

1(  تشويق مردم براي تخريب اموال  
عمومي؛ 2(  ترغيب و آموزش مردم 
ب��راي قتل و ع��ام نيروه��اي حافظ 
امنيت؛ 3( آموزش ساخت انواع سالح و بمب هاي دست ساز؛ 4(  نسبت دادن كشتار مردم بيگناه 
به نظام؛ 5( ايجاد كمپين هاي مختلف براي تحريم هاي اقتصادي و ورزشي؛ ۶( تبليغ و حمايت 
از تجزيه   ايران؛ ۷(  ارائه ي تصوير خش��ن و ديكتارگونه از جمهوري اس��المي؛ ۸(  پيگيري و 
 همراهي در صدور قطعنامه هاي حقوق بشري و هس��ته اي عليه ايران در مجامع بين المللي؛ 
 9( فضاس��ازي و جلوگيري از اج��راي اح��كام قضايي عليه جنايت��كاران و اغتشاش��گران؛ 
10( راه اندازي كمپين هاي مجازي و حقوق بشري براي تشديد تحريم هاي اقتصادي، سياسي، 
رسانه اي  عليه ايران به  بهانه  اجراي احكام شرعي و قانوني براي قاتالن و مفسدان. در واقع نتيجه 

فعاليت هاي اين رسانه ها، مديريت جنگ جهاني رسانه اي با هدف نابودي ايران مي  باشد . 

 انتظارات عملكردي 
در سازمان خصوصي و دولتي

حجت مشتاقيان در كانال تلگرامي 
خود نوشت: 15سال قبل از استخدام 
در يك سازمان دولتي، يك سال در 
يك س��ازمان خصوصي كار كردم. 
تجربه ارزشمندي بود. اونجا يك ماه 
از شروع كارم نگذشته بود كه از من 
خواس��تند مدل��ي ب��راي مديريت 
عملكرد كاركن��ان تدوين كنم؛ من 
هم مدلي نوشتم هرچند به خاطر موانع ذاتي مديريت عملكرد اجرايي نشد. بعد از يك سال از 
اونجا آمدم بيرون و در يك سازمان دولتي استخدام شدم. 14 سال طول كشيد تا در كارگروهي 

بتونم مدلي طراحي كنم؛ براي بهبود رهبري. چرا؟
1( انتظارات سازمان دولتي از ش��ما خيلي كمه. همين كه حضور داشته باشي و نامه هات رو 
پيگيري كني، كافيه. فرقي هم بين عملكرد خوب و بد نيست. كسي هم بيخودي برا خودش 

زحمت اضافي درست نمي كنه. 
2( سلس��له مراتب در س��ازمان دولتي گاهي مانع عملكرد ميشه. در س��ازمان دولتي صرفاً 
عملكردي مورد تأييد هست كه منافع و جايگاه سلسله مراتب حفظ بشه، عملكرد سازماني 

در رده بعدي اهميت است. 
3( بروكراس��ي ناكارآمد در س��ازمان دولتي واحدهاي مرتبط رو كاماًل مجزا كرده و ديدگاه 
جزيره اي حاكم است. سازمان دولتي براس��اس چارت بودجه مي گيره نه براساس عملكرد. 

حقوق هم براساس حضور در سازمان است نه شايستگي و عملكرد. 
در كل سازمان هاي دولتي اگه مي خوان كارآمدتر باش��ن بايد مقداري به سمت ارزش هاي 
سازمان خصوصي حركت كنند. راهي جز اين نيست. انجمن هاي خبرگي راهي هست براي 

غلبه بر اين موانع.

نمايي از آخرين وقايع اخير
عزيز غضنفري نوش��ت: خشونت و 
ترورهاي كور در روزهاي گذشته به 
اوج خود رس��يده و ش��رايط جاري 
كشور براي همگان مخصوصاً براي 
دلسوزان ايران و انقالب به سختي و 
دشواري در حال سپري شدن است، 
اما اج��ازه دهي��د طور ديگ��ري به 
موضوع نگاه كني��م. اكثريت قاطع 
مردم ايران به رغم تنگاهاي معيش��تي و اقتصادي در هيچ كدام از مراحل آشوب هاي اخير با 
اغتشاشگران همراهي نكرده اند، چراكه جنس و ماهيت حوادث اخير هيچ ارتباطي به مطالبات 

اقتصادي و نظاير آن ندارد. 
در وقايع رخدادها، راديكاليسم معموالً و بلكه در بيش��تر اوقات در انتهاي يك فرآيند عمل 
مي كند، بنابراين صورت بندي وقايع اخير گوياي آن است كه پروژه تجزيه ايران از طريق جنگ 
داخلي و قراردادن مردم در مقابل يكديگر به نقطه پاياني و شكست كامل نزديك شده است. 
اتاق فكر دشمنان ايران مي خواهند با خشونت بيشتر »رويارويي خونين« را بين مردم و در 
درون كشور طراحي و اجرايي سازند. اينجا دقيقاً نقطه آرماني و آرزوي بزرگ دشمنان ايران 
به حساب مي آيد. اساساً همه برنامه ريزي ها براي ايجاد چنين فضايي در جامعه است. در اين 
ميانه بخش امنيتي با هوشمندي در حال مديريت صحنه و جلوگيري از تحقق اين خواست 

خطرناك دشمن است. 
آنچه اهميت اساسي دارد، آن است كه خط تقابل نبايد در داخل و بين مردم ايران عملياتي 
ش��ود و بايد با ارائه نش��انه هايي كه اين روزها تعداد آن نيز كم نيس��ت، اف��كار عمومي را به 
فرماندهي اتاق آشوب در خارج از كشور متوجه س��اخت. ترورهاي كور روزهاي گذشته، اما 
تصور و درك مردم را نس��بت به ماهيت حقيقي وقايع اخير دقيق تر و واقعي تر كرده است. با 
ايجاد و فراگيري چنين درك اجتماعي اين مقطع مي تواند نقطه برخورد اساسي با خط تخريب 

و تجزيه ايران، طراحان، مجريان داخلي و خارجي آن نيز باشد.

نگاهي به كتاب »فوتبال عليه دشمن«
كانال »مدرس��ه تاريخ انديشي قصص« نوشت: سايمون 
كوپر، نويسنده  مطرح فوتبالي كتابي دارد با نام »فوتبال 
عليه دشمن.« اين كتاب را عادل فردوسي پور در سال ۸۸، 
س��ال بلوا و فتنه ترجمه كرد، آن هم در شرايطي كه به 
گفته  خودش افسردگي ناشي از دور بودن از فوتبال رمق 
او را گرفت��ه بود. كوپ��ر در اين كتاب از فوتبالي س��خن 
مي گوي��د ك��ه روزگاري جدال ها، جنگ ها، س��تيزها، 
مخالفت ها و هرگونه دوقطبي مذهبي، سياس��ي، ملي، 
نژادي و تاريخي را همچون لوله جاروبرقي به درون خود 
مي كشيد؛ يعني زماني كه شما به تماشاي فوتبال سلتيك 
و رنجرز يا اينتر و ميالن يا بارس��لونا و رئال مي نشستيد، 
امتداد جنگي در بيرون آن مس��تطيل س��بز را ميان دو 
گروهان 11  نفره آدم مي ديديد ك��ه واقعاً نبرد بود، اما آنها ظاهراً بر س��ر مالكي��ت توپ و ميدان 

مي جنگيدند و براي فتح يك دروازه گل مي زدند و براي دفاع از دروازه  ديگر صف مي كشيدند. 
آن روزگار دوام چنداني نداشت و ش��مع آتش آن نوع درگيري ها آرام آرام در خود فروچكيد 
و تمام شد. حاال در زمانه اي هستيم كه فوتبال خودش تعيين كننده دوقطبي هاست. با اين 
تفاوت كه نزاع هاي بيروني به درون آن كشيده نمي ش��وند، بلكه نزاع هاي فوتبالي به جهان 
بيرون س��رايت مي كنند. دو قطبي هاي قرم��ز و آبي ]اصطالحاً[، حاال ج��اي دو قطبي هاي 
كاتوليك و پروتستان، كارگر و سرمايه دار، پرولتاريا و بورژوا، مليت گرا و تجزيه طلب و... نشسته 
اس��ت و آدم هاي در زمين و روي سكوها، انگيزه اي جز جدال بر س��ر توپ ندارند و البته اين 
جدال ميان همان خطوط سفيد دورتادور زمين مي ماند. مثاًل كوپر در كتابش از يك هوادار دو 
آتشه  سلتيكي )تيمي سابقا با مشخصه كاتوليكي( ياد مي كند كه شدت عشقش او را واداشته 
بود، نام بازيكنان س��لتيك را روي فرزندانش بگذارد و روي س��كوها متعصبانه شعار بدهد و 
فرياد بكشد، اما همين آدم بي توجه به نزاع هاي فرقه اي با آنكه كاتوليك بود با زني پروتستان 
)مذهب تيم رنجرز( زير يك سقف زندگي مي كرد، اين يعني جدال سلتيك/رنجرز، ديگري 
جدالي مذهبي نبود و فوتبال همه  آن تعصبات فرقه اي را به تعصبات فوتبالي مبدل كرد كه 

اين تعصبات جديد بسيار كم خطرتر و البته محدودتر بودند. 
اينجاست كه بايد اين عبارت و عنوان را به كار برد: »فوتبال عليه دشمن.« در واقع ما با چهره اي 
از يك ورزش جمعي مواجه هستيم كه به  رغم زد و خوردهاي ميداني و داد و قال هاي حاشيه اي 
و شعارهاي سكويي، دشمني ها را كاهش داده و ديگر مسابقه  ميان هلند و آلمان، جنگ دو 
ملت و چنگ و دندان نشان دادن دو مليت نيست؛ چنانچه جدال ميان بارسلونا و رئال مادريد، 

جنگ تجزيه طلبان با سلطنت طلبان به شمار نمي رود.

درود خدا بر اين مرد
عليرضا قزوه در توئيتي نوش��ت: درود خدا به مردي كه هنوز از خودش خانه 
ندارد و فرش خانه اش 40 سال است عوض نشده و شام شبش مثل شام مردم 
متوسط جامعه ساده است و با ۸3 سال س��ن روزي 1۶ ساعت كار مي كند و 

بيشترين تهمت ها را تحمل مي كند. درود خدا بر او باد. 

 مي خواهيد خالق تر شويد؟
 برويد پياده روي!

كانال تلگرامي » Modern Cogitation« نوشت: وقتي مي خواهيم ايده 
جديدي بدهيم، همه ما گاهي اوقات با مشكل مواجه مي شويم، اما با توجه به 
تحقيقات دانشمند رفتارشناس و محقق آموزشي مارلي اوپتسو، بلندشدن و 
رفتن براي پياده روي ممكن اس��ت تنها چيز الزم براي جاري شدن خالقيت 
ذهن شما باشد. در اين سخنراني بامزه و سريع، او شرح مي دهد چگونه قدم زدن 

مي تواند به بيشتركردن دستاوردهاي طوفان مغزي بعدي تان كمك كند.

در هر دقيقه  ۱۹ بار از سرطان نجات مي يابيم
كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: خارق العاده است اگه بدونين بدن 
ما در هر دقيقه 19سلول سرطاني بالقوه رو ميكشه. به عبارت ديگر، هر 

دقيقه 19 بار ما رو از سرطان نجات ميده. 

 برج هاي الهيه و زعفرانيه 
در اختيار بانك ها!

كانال »بازار« در پيام رس��ان »بله« به نق��ل از حميدرضا غزنوي، دبير 
مجمع كارآفرينان كشور، نوشت: بانك ها انواع برج ها را در محله الهيه 
و زعفرانيه در اختيار دارند! دارايي يك بانك فقط 5هزار ميليارد تومان 
از محل يك برج گرانقيمت در تهران اس��ت. اگر همين برج ها توسط 
بانك ها فروخته شود و نقدينگي آن به سمت توليد بيايد، بخش بزرگي از 
مشكالت بانك ها و توليد حل مي شود. بانك ها سال هاست كه خانه هاي 

خالي را در اين مناطق خريد و فروش مي كنند!
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