
   سيده راضيه حسيني:
مرد بيچاره كرد رو به خاط��ر تعارف كردن 
ش��يريني، تهديد كردن و اونقدر تو فش��ار 
گذاشتن كه مجبور ش��د عذرخواهي كنه. 
آينده اين انقالب اجباري واضحه: از لب تيغ 
گذروندن هر ايراني كه سرسوزني باهاشون 
تفاوت داش��ته باش��ه و با ديكتاتوري شون 

مخالفت كنه؛ ويراني ايران. 
   محمد نسيمي:

يك شهروند با صفاي كرد از رئيس جمهور 
پذيرايي صميمانه ميكنه و طي يك حركت 
هماهنگ از سوي معاندين و حاميان انقالب 
اجباري آنقدر تحت فش��ار قرار ميگيره كه 
بياد و بگه اش��تباه كردم كه اگه نگه آشوب 
طلبان جان و مال و ناموس��ش رو به غارت 

مي برند! شعار آزادي ميدن اما ديكتاتورن!
   تقي دژاكام:

واقع��اً از برخ��ورد ديكتاتوره��اي ام��روز با 
مغازه دار س��نندجي تعجب كرديد؟ س��ابقه 
برخورد با هنرمند كش��ور عليرضا افتخاري 
كه احمدي نژاد به عن��وان رئيس جمهور در 

كنسرتش شركت و بعد اجرا با او سالم و عليك 
كرد يادتون رفته؟! #مرگ- بر- ديكتاتور

   مسعود پيرهادي:
ماج��راي مغ��ازه دار س��نندجي و اك��راه به 
عذرخواهي، آينه تمام نماي اين به اصطالح 
انقالب است. تو آزادي تا وقتي كه مثل آنها فكر 
و عمل كني وگرنه حق هرگونه برخورد با تو 
وجود دارد و اين قلب معناي آزادي، بي نظير 
اس��ت! جالب آنكه مي گويند عذرخواهي را 

بپذيريم اما مغازه را يك سال تحريم كنيم.
   سعيد ساداتي:

بچه ها انق��الب اجباري اينجوري��ه كه اگر 
كس��ي همراهت بود كه هيچ، اما اگر كسي 
ذره اي برخالف عقيده ت��و حركت كرد، يه 
جوري تهدي��دش كني كه ط��رف از ترس 
حيات زن و بچه اش ب��ه عذرخواهي بيفته! 
 بعد اينا ميگ��ن ما ب��راي آزادي مي خوايم 

انقالب كنيم!  باشه عباس آغا! 
   فائزه طاليي:

معن��ي آزاديش��ون فهميدي��ن؟! آزادي 
يعني به زور مغ��ازه ت رو ببندي و اعتصاب 

كني! از ترس س��نگ خوردن و پنچر شدن 
كاميونت رو بيرون نب��ري! طرف رو مجبور 
به عذرخواهيش ميكنن براي كاري كه دلي 

انجام داده! #ديكتاتورهاي- آزادي خواه !
   حسين صادقي:

اين جماعت »زن، زندگ��ي، آزادي« آنقدر 
عجيب و وحشي اند كه ممكنه همين روزا 
حس��ين رونقي رو هم به خاطر اينكه عين 
آدميزاد اعتصاب غذا نكرده و صبحانه ارده 

شيره ميخورده تهديد به مرگ كنند. 
   جليل محبي:

فيلم عذرخواهي كاسب سنندجي در يك 
جمله خالصه مي شود: ش��ما وحشي تر از 
آني هس��تيد كه تحمل آزادي تعارف چند 

شكالت به رئيس جمهور داشته باشم.
   مرتضي قرباني:

داش��تن از اون خانم كه نخواست تصويرش 
بيفته قهرمان مي ساختن كه بي محلي كرده! 
مغازه دار كه به رئيسي شكالت تعارف كرد با 
فحش و... تهديدش ك��ردن. حاال فهميديد 
چرا اون خانم نخواست تو تصوير باشه؟ چون 

ش��ما ديكتاتور هاي كوچولوي وحش��ي رو 
مي شناخت كه قراره چه باليي سرش بيارين.

   صادق نيكو:
تا زماني كه كومله و باقي تروريس��ت ها در 
كردس��تان ايران و اقليم عراق ريش��ه كن 
نشوند مردم عادي بابت يك تعارف شكالت 

ساده بايد نگران جان و مال خود باشند!
   سمانه صالحي:

فيض اهلل قادري، مغازه داري را كه به رئيسي 
در سفر به سنندج شكالت تعارف كرده بود 
مجبور كرده اند بگويد اشتباه كرده است تا با 
خودش و خانواده اش كاري نداشته باشند. 
تهديد مي كنند يا با ما هس��تي و اعتصاب 
مي كني، يا كشته مي ش��وي. براي »ايراني 

آزاد« اين كارها را مي كنند. 
   ايليا سيستاني:

اعتراف اجباري يعني يه ش��هروند كرد رو 
تهديد كني به خاطر تعارف كردن شكالت 
به رئيسي بعد مجبور بش��ه ويدئو بده بگه 
ناخواسته بوده تا دس��ت از سرش برداريد! 

بازم از ديكتاتوري برامون بگيد؟!

شعار آزادي مي دهيد اما ديكتاتوريد
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعتراف اجباري مغازه دار سنندجي از استقبال آيت اهلل رئيسي پس از تهديد

پس از انتشار تصويري از حضور آيت اهلل رئيسي در بازار سنندج و استقبال يكي از مغازه داران از 
او با شيريني، برخي از آشوبگران با تهديد مرد سنندجي به آتش زدن خانه و مغازه و انتشار آدرس 
او در شبكه هاي اجتماعي، او را مجبور كردند تا در ويدئويي از كرده خود در استقبال با آيت اهلل 

رئيسي عذرخواهي كند. اين كليپ با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه بود و 
نشان داد كساني كه شعار خود را »زن، زندگي، آزادي« مي گذارند تا آنجا تحمل آزادي را دارند كه 
همسو و هم نظر با آنها باشد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران توئيتر 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

       فرش مشهد متعلق به كارگاه قاليبافي »صابر مشهد«، متعلق به ۱۳۰ سال پيش 
| صفحه توئيتري »گلچه«

قلب را با موعظه زنده كنيد
آيت اهلل حق شناس)ره(:

اميرالمؤمنين به امام مجتبي)ع( فرموده: »اي حسن جان، پسرم؛ 
قلبت را با مواعظ الهي زنده كن!« اگر قلب را به مواعظ الهي زنده 
نكني، اين سموماتي كه در شمال و ش��رق و غرب تهران جمع 
شده، شما را از پا درمي آورد! »وعظ« يعني ذكر. مدام بايد با ذكر، 
روي قلب زد تا بيدار بماند و نميرد! كسي پرسيد: يابن رسول اهلل! 
آيا قلب مي ميرد؟ فرمود: بله؛ تا وقتي كه مواعظ و فرمايشات ما 

اهل بيت به قلب شما جوان ها نرسد، مي ميرد. 
عالمت مرگ قلب چيست؟ عالمتش اين است كه وقتي موعظه 
را مي شنود، اثر نمي پذيرد. هيچ پندي در قلب نمي ماند و از گوش 
فراتر نمي رود. همين طور كه پيش بروي و به مواعظ گوش ندهي، 

يك مرتبه مي بيني كه هيچ چيز نداري و دستت خالي است!
منبع: كتاب مواعظ، جلد چهارم، صفحه 235

   آیينه نفس

قطر چگونه 5 برابر ايران گاز فروخت؟

اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: جان بولتون در نشريه هيل نوشت: الگوي قوي از رفتار 
ايران در زمينه فعاليت هاي ضد تحريمي در حوزه مرتبط با پهپادها نشان دهنده موفقيت 
تهران براي بي اثر كردن رژيم تحريم هاست و اينكه مي توان بي اثركردن يك رژيم تحريمي 

را درباره رژيم هاي تحريمي ديگر نيز اعمال كرد. 

كيميا مظفريان در توئيتي نوشت: »پليس از حمايت كامل من براي سركوب اعتراضات 
غيرقانوني برخوردار اس��ت. كس��اني كه قانون را زير پا مي گذارند، باي��د حضور قدرت را 
احس��اس كنند.« اين را مقامات ايران گفتند؟ خير. نخس��ت وزير انگليس در واكنش به 

افزايش اعتراض هاي مردمي و اعتصابات در انگليس گفته. 

مهدي افش��ارنيك، روزنامه نگار و تحليلگر 
انرژي، در كانال »تجارت نو« نوش��ت: قطر 
تاكن��ون از ميدان مش��ترك  گازي، بالغ بر 
هزار و500 ميليارد دالر كسب كرده است، 
ايران نزديك به 300 ميلي��ارد دالر. قطر با 
توان توليد 107 ميليون ت��ن ال ان جي در 
سال بزرگ ترين توليدكننده اين محصول 
در دنياس��ت، ايران به جايش گاز خود را به 
مصرف سوخت خانگي رسانده و در كنارش 
به توسعه صنايع پتروشيمي، فوالد و سيمان 
نيز مدد رسانده، اما مهم ترين بخش مصرف 

گاز در ايران سوخت خانگي بوده است. 
بر اين اساس، سمت ما در سال 1385 سهم 
پارس جنوبي از كل توليد گاز كش��ور 10 
درصد بوده كه در سال 1390 به 40 درصد 
افزايش يافته و به 63 درصد در سال 1400 
رسيده است. با احتساب يارانه گاز به عنوان 
هزينه- فرصت گاز مصرف��ي، در مجموع 
233 ميليارد دالر درآم��د از ميدان گازي 
پارس جنوبي طي 15 سال گذشته حاصل 
ش��ده اس��ت. با توجه به درآمد 4ميليارد 
دالري صادرات گاز ايران ب��ه تركيه، طي 
15 س��ال در مجم��وع 70 ميلي��ارد دالر 
درآمد صادراتي هم از مح��ل صادرات گاز 
به اين كشور حاصل شده است. با احتساب 
يارانه 233 ميلي��ارد دالري و 70 ميليارد 

دالر درآمد صادرات��ي، مجموع درآمدهاي 
ايران از ميدان گازي پارس جنوبي به 303 

ميليارد دالر مي رسد. 
 از طرف��ي در نظ��ر بگيريم ك��ه توليد گاز 
ايران در سال گذشته حدود 255 ميليارد 
مترمكعب ب��ود و پارس جنوبي س��همي 
70درصدي در كل توليد گاز داشت. ايران 
و قط��ر همچنين هر ك��دام روزانه بيش از 
650 هزار بش��كه ميعان��ات گازي )نوعي 
نفت خام فوق س��بك( از اين ميدان توليد 
مي كنند. ايران تا ژانويه 2021، دو تريليون 
مترمكعب گاز از پارس جنوبي اس��تخراج 
كرده كه كمتر از نصف توليد گاز قطر از اين 

ميدان طي سه دهه گذشته است. 
قطر توس��عه ميدان گنبد ش��مالي خود را 
از س��ال 1991 آغاز كرده اما ايران توسعه 
پارس جنوبي را از س��ال 2001 آغاز كرد. 
در فاصله س��ال هاي 1991 تا 2001، قطر 
حدود 210 ميلي��ارد مترمكعب گاز از اين 
ميدان استخراج كرد كه به ارزش آن زمان، 
حدود 60 ميليارد دالر درآمد براي قطر به 
دنبال داشته است. قطر تمامي نياز داخلي 
و صادراتي گاز خود را از گنبد شمالي تأمين 
مي كند. طبق برآورده��اي صورت گرفته 
ميزان ذخاير گازي بخش قطري اين ميدان 
مشترك، 36 تريليون مترمكعب است كه 

آژان��س بين المللي ان��رژي )IEA( ميزان 
قابل اس��تحصال گاز در بخ��ش قطري را 
حدود 26 تريليون مترمكعب تخمين زده 
اس��ت. حدود 60 درصد از مساحت ميدان 
مشترك پارس جنوبي و 60 درصد از حجم 
گاز درجاي آن در س��مت قطر ق��رار دارد. 
قطر بزرگ ترين صادركنن��ده گاز طبيعي 
مايع )LNG( در جهان اس��ت و صادرات 
ال ان جي، نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي 
اين كشور بخش قابل توجهي از درآمدهاي 

دولت را تأمين مي كند. 
اين كشور در سال 2020 از مجموع 211 
ميليارد مترمكعب گاز طبيعي توليد شده 
تنها 22 ميليارد مترمكع��ب را با خط لوله 
دلفين ب��ه ام��ارات و عمان ص��ادر و 106 
ميليارد مترمكعب را به صورت ال ان جي به 
كشورهاي هندوستان، كره جنوبي، ژاپن، 
چين، انگلستان، پاكس��تان، كويت و ساير 
كشورها صادر كرده است. جالب تر اينكه، 
در س��ال هاي پيش رو، قطر در نظر دارد تا 
س��ال 2027 ظرفيت صادراتي خ��ود را با 
عملياتي كردن دو ف��از جديد، 68 ميليارد 
مترمكعب بيشتر توليدش را افزايش دهد. 
حال اين سؤال را بايد جواب دهيم كه چرا 
قطر پنج برابر از ما بيش��تر درآمد كس��ب 

كرده است؟

اعتراف بولتون به خنثي سازي تحريم ها  از سوي ايران اين جمله از كيست؟

خواجه بردبار روغن كش!
كانال تلگرامي »دفتر تاريخ ش��فاهي 
حوزه علميه« به اس��تناد »مقاالت و 
بررس��ي ها«، دفتر 64 زمستان 77 به 
اشتراك گذاشت: اس��تاد سيدكاظم 
عصار براي ما فلسفه ش��رق تدريس 
مي فرمودند. گاه��ي هم ضمن درس 
ب��راي تفريح خاط��ر دانش��جويان و 
پيشگيري از بروز خستگي احتمالي در 
ايشان به خاطر مباحث فلس��في لطيفه و نكته اي چاش��ني درس خود مي كردند.  روزي گفتند: 
»راستي خبر داريد كه مطابق تصميم اخير دولت دارند اسم هاي خارجي و به خصوص اسم هاي 
عربي را از تابلوي مغازه ها، هتل ها، سينماها و هر جاي ديگر برمي دارند و به جاي آنها نام هاي فارسي 
و خالص مي گذارند. بعيد نمي دانم اين دستورالعمل رفته رفته به تغيير نام خاص و القاب و عناوين 
اشخاص هم منجر شود. من بهتر ديدم پيش از اين كه سراغ من ضعيف بيايند و عنواني به فارسي 
س��ره برايم تعيين و به من تحميل كنند خودم اقدام كنم. بد نيس��ت ش��ما هم بدانيد: به جاي 

سيدكاظم عصار به فارسي خالص ساخته ام خواجه بردبار روغن كش! به نظر شما چطور است؟«

بازگشت قيمت جهاني غذا به سطح ۲۰۲۱
كان��ال »دني��اي اقتصاد« نوش��ت: 
ميانگين قيمت جهاني غذا در نوامبر 
2022 تا حد زيادي نس��بت به ماه 
قبل بدون تغيير بوده؛ گزارش فائو، 
اين موضوع را نشان مي دهد، اما نكته 
مهمي كه از اين گ��زارش برمي آيد، 
آن است كه ش��اخص قيمت جهاني 
غ��ذا در نوامبر امس��ال، ب��ه نوامبر 
سال گذشته رس��يده اس��ت. البته قيمت جهاني غذا در نوامبر 2021، ركورد همان سال  را 
شكس��ته و به باالترين ميزان خود رسيده بود، اين در حالي اس��ت كه نوامبر امسال، يكي از 

ماه هايي است كه قيمت جهاني غذا در پايين ترين رقم خود )در سال2022( قرار دارد. 
همچنين از ابتداي سال 2021، شاهد جهش ش��ديدي در قيمت جهاني غذا بوديم و شكاف 
عظيمي بين قيمت جهاني غذا در اين س��ال  و س��ال هاي قبل به وجود آمد. اين ش��كاف در 
سال 2022 تعميق يافت و قيمت در ماه فوريه و همزمان با آغاز جنگ روسيه و اوكراين به اوج 
خود در سال هاي اخير رسيد. حال نمودارهاي فائو حاكي از آن است كه قيمت ها از فوريه پس از 

سه سال  روندي كاهشي درپيش گرفته و حدود 9ماه است كه اين كاهش قيمت ادامه دارد. 

صندوق پرداخت خسارات تغييرات آب و هوايي
كان��ال تلگرامي »اقتص��اد آنالين« 
 COP27 نوشت: اجالس آب و هواي
كه در مصر برگزار شد، قرار بود روز 
جمعه به پايان برس��د، اما زماني كه 
رهبران جهان توافقنامه جديدي را 
براي مقابله ب��ا بح��ران آب و هوا و 
كش��ورهاي  خس��ارت  جب��ران 
كوچك ت��ري كه ب��ار آن را متحمل 
شده اند، امضا كردند، اين كنفرانس به وقت اضافه رفت. براي اولين بار، توافقنامه اي براي ايجاد 
صندوق »خسارت« وجود دارد كه خسارات ناش��ي از تغييرات آب و هوايي را كه كشورهاي 
فقيرتر متحمل شده اند، پوشش مي دهد - مانند كشورهاي آفريقايي كه در اثر خشكسالي و 
قحطي ويران شده اند. اما سؤاالت كليدي بي پاسخ مانده است: كدام كشورها و صنايع هزينه 

آن را پرداخت مي كنند و اين هزينه چقدر است؟

خودمان را از غل ها و زنجيرها برهانيم
كانال تلگرامي »هشت بهشت« بخشي 
از كتاب »سرگذشت فلسفه« اثر براين 
مگي را با ترجمه حس��ن كامشاد به 
اش��تراك گذاش��ت. در اين بخش از 
كتاب مي خوانيم: افالطون مي گويد 
غاري را تصور كنيد كه در انتهاي آن 
اف��رادي را از ابتداي كودكي به زنجير 
بس��ته باش��ند به نحوي كه اين افراد 
نتوانند سر خود را به عقب برگردانند و پشت سر خود را ببينند. در پشت سر اين عده، افرادي زندگي 
مي كنند و آتشي نيز افروخته اند كه در اثر نور اين آتش تصاويري از رفت وآمد اين افراد و لوازمشان 
روي ديوار جلوي آن زندانيان دربند افتاده است و سروصداهاي آن مردم نيز در اثر انعكاس در غار 
از جلوي همان تصاوير نقش بسته بر ديوار به گوش آن زندانيان مي رسد. بديهي است كه اين افراد 
)زندانيان غار افالطون( تصور مي كنند كه اين صداها از همين سايه ها مي آيد، زيرا از ابتدا و كودكي 

اينچنين ديده و شنيده اند و هرگز نيز قادر نبوده اند پشت سر خود را نگاه كنند. 
حال فرض كنيد زنجير برخي از اين گروه زندانيان را باز كنيد و به آنها بگوييد دنيا اينگونه كه شما تصور 
مي كنيد نيست و آنها را براي مشاهده جهان بيرون از غار، به خارج از آن غار ببريد. در بيرون غار، نور 
شديد خورشيد چشم اين افراد را قطعاً به شدت ناراحت خواهد كرد و آنها نخواهند توانست ابتدا چيزي 
ببينند و به سرعت جلوي چشمان خود را گرفته و به غار برمي گردند، اما فرض كنيد كه معدودي از اين 

افراد بتوانند مقابل اين نور شديد مقاومت كنند و سپس نگاهي به جهان بيرون غار بيندازند... 
حال از افراد اين گروه اگر كسي براي نجات گروهي ديگر از زندانيان به داخل غار برگردد و به آنها 
كه اساساً بيرون را نديده اند، بگويند كه حقيقت چيز ديگري است و فقط بايد كمي تحمل داشته 

باشند، دست كم مورد تمسخر قرار خواهند گرفت يا گوشه و كنايه... 
آن زنجيرها هر چيزي مي تواند باشد، خودخواهي يا جهاني ساخته ذهن شخصي، قضاوت هاي 
ناپخته، ترس هاي پنهان يا اضطراب... حتي يك بار هم اگر جور ديگري به جهان بنگريم چيزي از 
دست نداده ايم و شايد چيزي به دست بياوريم، اما برخي چنان به غل و زنجير آويخته اند كه تصور 

اينكه زندگي جور ديگري است برايشان هولناك است. به سمت نور برو...

آسايش ايران براي خيلي ها تلخ است
محمد شاهي در توئيتي نوشت: مأموريت بعضي ها فقط سانسور اخبار خوب 
است. آسايش و پيشرفت ايران براي خيلي ها تلخ است. مردم سنندج از سال 
93 با مشكل آب  آشاميدني با كيفيت مواجه  بودند. طرح انتقال آب سد آزاد 

به سنندج، با كار شبانه  روزي 600 نفر ظرف هشت ماه به ثمر نشست. 

با انرژي داد زدن نهايتاً مي شود

 

 چه كرد؟
كانال تلگرامي »دانستني ها« نوشت: اگر هشت سال، هفت ماه و شش 
روز فرياد بزنيد انرژي توليد شده نهايتاً ميتونه يه فنجان قهوه رو گرم كنه! 

خالصه اين مطلب يادتون باشه كه با داد و هوار هيچ چيز حل نميشه.

 چرا آشوب طلبان به رغم شكست
خواهان تداوم آشوبند؟

علي رجبي در توئيتي نوشت: سرويس هاي امنيتي هدايت كننده آشوب/ 
اعتصاب در ايران متوجهند كه سرنگوني/ براندازي اتفاق نمي افتد. پس 
چرا اين همه هزينه مي كنند؟ جواب مشخص است: ادامه شرايط آشوب، 
باعث روزانه ميلياردها تومان آس��يب به اقتصاد اس��ت. آنها ايران قوي 

نمي خواهند و متأسفانه روي ضعف مديريتي ما حساب باز كرده اند.

 ترجمه كتابخواني در سفر
 چه كوتاه و چه بلند

محمد برزگر در توئيتي نوشت: بين شلوغي هاي زندگي يكي از عهدهايي كه 
با خودم بستم اين بود كه در مسير هميشه كتاب بخوانم، خواه مسير خانه 
تا محل كار در اسنپ باشد و خواه پرواز تهران به چابهار! از شروع سفر آخرم 

كتاب كهكشان نيستي را شروع كرده و حقا گرفتار اين كتاب شده ام!
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