
غیرنرمال  ترین حکومت
مهدی خانعلی زاده در توئیتر نوشت:  اس��رائیل غیرنرمال  ترین حکومت 
در نظم بین المللی کنونی است که هیچ  گونه پایبندی به مقررات جهانی 
ندارد. افراد مختلف را می دزدد تا در دادگاه محلی محاکمه کند )آیشمن(، 
تعهدی به معاهدات بین الملل��ی ندارد )NPT(  و به ص��ورت مداوم از 

عملیات خرابکارانه و ترور استفاده می کند )نطنز - المبحوح(.

 حداقل هزینه کشورهای دخیل 
در حادثه نطنز

علی بازگشا در توئیتی نوشت:  دولت نمی تونه منکر عقب افتادن صنعت 
هسته ای کشورمون به واسطه خرابکاری دشمن در مجتمع غنی سازی 
نطنز بشه. چنین هزینه سنگینی که در پی این حمله متحمل شدیم، 
باید منجر به  توقف مذاکرات بشه. تا کشور هایی که در این ماجرا دست 

داشتن هم حداقل هزینه رو بدن.

 رژیم صهیونیستی هم 
در مذاکرات وین صندلی داره؟!

سمیرا امینی در توئیتی نوشت:  انفجار نطنز یعنی رژیم صهیونیستی 
هم در مذاکرات وین صندل��ی داره. اصرار آقایان دیپلم��ات! به ادامه 
مذاکرات و مانع شدن ش��ون در ضربه زدن متقابل، یعنی پذیرش این 

صندلی توسط ایران!

   علی سیستانی:
عراقچی از آغاز غنی سازی ۶۰ درصد خبر داد! 
محکم ترین تودهنی به اسرائیل یعنی همین 
که امروز آغاز شد. غنی سازی ۶۰ درصد! نوش 

جونت آقای نتانیاهو...
   مسعود براتی:

 غنی س��ازی ۶۰ درصد آغاز شد، خبر خوبی 
اس��ت. اما جای تعلیق مذاکرات برای احیای 
برجام را که درس��ت  ترین پاس��خ اس��ت، پر 

نمی کند.   #برجام
   علی قلهکی:

 آغاز غنی سازی ۶۰ درصد اقداِم متقابِل خوبی در 
مقابل خرابکاری هاست، به شرطی که نفوذی  ها 

و شبکه آنها قبل از هر چیزی دستگیر شوند!
   سیدمحمد حسینی:

تا سه نشه بازی نشه! )پس از اعالم غنی سازی 

۶۰ درصد و حمله به کشتی رژیم صهیونیستی( 
ایستگاه جاسوسی، شنود و امنیتی اسرائیل در 
استان اربیل عراق هدف حمله قرار گرفت. این 
مرکز به شکل قابل توجهی منهدم شد و بیشتر 
افراد حاضر در آن، که عمدتاً وابسته به موساد 

بودند، کشته و زخمی شدند.
     امید نریمانی:

فراهم کردن مقدمات غنی سازی ۶۰ درصد از 
یک طرف و هدف قرار گرفتن کشتی اسرائیلی 
از طرف دیگه، شروع مرحله تازه در مقابله با 
رژیم صهیونیستیه، حواستون که جمع هست 
از این به بعد بیشتر حواستون رو جمع کنین، 

پوشکم انبار کنین که تازه شروع شده.
   بهنام فارسی:

ترجیح می دادم در واکنش حمله به س��ایت 
نطن��ز و تنبی��ه غرب، خب��ر تعلی��ق کامل 

نظارت ه��ای پادمان��ی IAEA  و اخ��راج 
بازرسان این آژانس را می شنیدم تا خبر اعالم 
غنی سازی ۶۰ درصد. کور کردن چشم های 
دش��من حیاتی  ترین اقدام قب��ل از هر قدم 
مهم است و دست دشمن را از مهم  ترین ابزار 

اقدامات خرابکارانه کوتاه می کند.
   اکبر نبوی:

غنی س��ازی ۶۰درصد )که به احتمال زیاد با 
دستور رهبری آغاز ش��ده( یعنی به هم زدن 
بازی های ضد ایرانی غرب. یعنی رفتن به سوی 

استراتژی اقدام.
   احسان تقدسی:

غنی سازی ۶۰ درصد واکنش طبیعی ایران به 
نقض حقوق  کشور در داشتن انرژی هسته ای 
صلح آمیز است. دنیایی که مشوق خرابکاری 
اسرائیل در نطنز است باید حاال برای توقف ۶۰ 

درصد با ایران چانه زنی کند. فقط یادمان باشد 
جای غنی سازی ۶۰ درصدی در همه سایت  ها 

است نه فقط نطنز.
   مهدی محمدی:

هدف امری��کا از حمله تروریس��تی به نطنز 
گرفتن اهرم های قدرت ایران و تخلیه قدرت 
متراکم شده با اجرای قانون مجلس بود. آغاز 
غنی سازی ۶۰ درصد اهرم ها را به شیوه بسیار 

قوی تری احیا خواهد کرد.
   محمد میری:

آغاز غنی سازی ۶۰ درصد خیلی هم خوب، 
منتها انجام این کار تو سایت نطنز که مشخص 
شده زدنش کار سختی براشون نیست منطقی 
نیست. اگر مسئوالن مصمم به انجام این کار 
هستند، باید غنی س��ازی را به سایت فردو 

منتقل کنند.
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چشم های دشمن را درمراکزهسته ای کورکنید
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اقدام ایران جهت غنی سازی 6۰ درصد

پس از اقدام تروریستی در تأسیسات هسته ای نطنز و پذیرش مسئولیت آن از سوی 
برخی س�ران رژیم صهیونیستی و مطالبه کاربران ش�بکه های اجتماعی جهت پاسخ 
محکم به این رژیم، ایران در گام نخست طی نامه ای به رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده اس�ت که غنی س�ازی 6۰ درصدی را آغاز می کند. 
همچنین مورد اصابت قرار گرفتن کشتی رژیم صهیونیستی و پایگاه جاسوسی- امنیتی 

این رژیم در اربیل عراق از جمله اتفاقاتی در روز گذشته بود که کاربران آن را اقدامی 
از سوی ایران تعبیر کردند. این خبر ها با واکنش های مختلفی در شبکه های اجتماعی 
همراه بود. برخی کاربران ضمن دفاع از اقدام محکم ایران خواستار پایان بخشیدن به 
مذاکرات وین بودند. کاربران دیگری اقدام ایران به غنی سازی 6۰ درصد را خنثی کننده 
نقش�ه های صهیونیس�م دانس�تند. در ادامه بخش  هایی از این واکنش  ها را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

کنترل زبان؛ بزرگ ترین هنرمندی
امام خمینی)ره(:

آنچه از جنود عقل است و در ش��رع و عقل مورد تحسین است، 
سکوت از هذیان و هذر اس��ت. البته این سکوت و حفظ زبان از 
لغو و باطل، از فضائل و کماالت انسانی است، بلکه اختیار زبان را 
داشتن و این مار سرکش را تحت اختیار درآوردن، از بزرگ ترین 
هنرمندی  ها است که کمتر کسی می تواند به آن موفق شود. اگر 
کسی دارای چنین قدرتی شد، از آفات و خطرات بسیاری محفوظ 

ماند، زیرا زبان دارای آفات و خطرات بسیاری است.
منبع: شرح حدیث، جنود عقل و جهل، ص38۶

   سبوي دوست

محمدص��ادق عابدینی با اش��اره به آمار 
فوتی های کرونا در توئیتی نوشت: از این 
تع��داد 291 نفر که گفته ش��ده امروز به 
خاطر کرونا از دنیا رفتند، چند نفرش��ون 
فکر می کردند که کرونا برای بقیه اس��ت، 

ماس��ک زدن سوس��ول  بازیه! ح��اال ی��ه 
دورهمی که خطری نداره! ش��مال رفتن 
نیاز هر انس��ان آزاده ای هست، همه  اش 
تقصیر دولت هست! چند نفر از مردن بقیه 

عبرت نگرفته بودند؟!

دانیال معمار با انتشار تصویر فوق توئیت کرد: یک جوان دهه هفتادی است. تمام پس اندازش 
در 21 سالگی را که قرار بود با آن، یک اتومبیل بخرد، خرج ایجاد یک مرکز نگهداری بچه های 
بی سرپرست کرده. حاال هم با تولید خیارشور، هزینه نگهداری از ۴۰ فرزندخوانده اش را تأمین 

می کند. خواستید از غیرت جوان ایرانی بگویید، از مهرداد فرهادی نام ببرید.

چند نفر از مردن بقیه عبرت نگرفته بودند؟

غیرت جوان ایرانی

    تصویر منتخب

هیجان نیوتنی در بورس
کانال تلگرامی »اقتصاد به زبان ساده« 
به نقل از تیتر ی��ک روزنامه »دنیای 
اقتصاد « نوش��ت: اصالح بازار سهام 
هشت ماهه شده و حاال فاصله نماگر 
اصلی بورس تهران تا اوج سال99 به 
بیش از ۴1درصد رسیده است. در این 
فضا نگاهی گذرا به روند چهار س��اله 
ش��اخص بورس در س��ال های اخیر 
ناخودآگاه چرخه کالسیک شکل گیری حباب را به ذهن  ها متبادر می کند. از آغاز مسیر صعودی 
بورس و ورود سرمایه گذاران هوشمند و بزرگ به بازار تا توجه رسانه  ها و تبلیغات دولتی برای 
ورود مردم به بازار و آغاز فاز شیدایی. روندی که ادامه پیدا نکرد و ناگهان در اوج شیدایی تغییر 
مسیر داد و تخلیه حباب آغاز شد و البته تعداد زیادی سهامدار در این زمین بازی زیان دیدند و 
برای برخی نیز داستان نیوتن تکرار شد. نابغه ای که در سال های دور با کسب سود 1۰۰درصدی 
از یک سهم، آن را نقد کرد و با تداوم رشد قیمت آن، در نزدیکی قله از فروش خود پشیمان شد 
و این بار با سرمایه ای چند برابر همان س��هم را خرید و در زمان تخلیه حباب با زیانی هنگفت 

خارج شد و تا عمر داشت از سهام سخن نگفت.

چرا راستی آزمایی سریع ممکن نیست؟
کان��ال تلگرامی »اندیش��کده 
راهبردی تبیین « نوش��ت: در 
شرایطی که مذاکرات مربوط به 
احیای توافق هسته ای در وین 
در جری��ان اس��ت، برخ��ی 
گمانه زنی  ها از امکان تسریع در 
راس��تی آزمایی لغ��و احتمالی 
تحریم  ها از سوی ایران سخن 

می گویند ولی واقعیات خالف چنین ادعایی را نشان می دهد.
طبق ماده ۶ قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« اجرای تعهدات ایران منوط به روابط 
بانکی بین المللی عادی، رفع موانع صادرات، فروش نفت و فرآورده های نفتی و بازگشت ارز 

حاصل از آن شده است تا انتفاع اقتصادی ایران از توافق هسته ای صورت پذیرد.
این اقدامات باید با شاخص  هایی راستی آزمایی شده و سپس گزارش آن به مجلس ارائه گردد 
تا سپس مجوز بازگشت ایران به برجام صادر شود. عالوه بر این فرآیند زمانبر در تأیید اقدامات 
امریکا، اصل راس��تی آزمایی نیز فرآیندی طوالنی مدت و بنا به ارزیابی برخی مراکز بیش از 
حدود سه ماه خواهد بود. سنجش اینکه ایران بتواند سطح مشخصی از نفت و فرآورده های 
نفتی را به فروش برساند، تراکنش های بانکی را ماهانه و به دور از فشارهای غرب، به راحتی 
انجام دهد و به تدریج س��هم خود از بازار نفت و همچنین دیگر مواد صادراتی را کسب کند، 

بی شک در کوتاه مدت امکان  پذیر نیست.
این مسئله را باید با توجه به بدعهدی های پیشین دولت امریکا از جمله در دوران اوباما در نظر 
گرفت که با وجود رفع ظاهری تحریم ها، عماًل امریکا با افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران 

از طریق سیاست های رسانه ای و دیپلماتیک، مانع انتفاع واقعی ایران از مزایای برجام شد.
عالوه ب��ر اینک��ه راس��تی آزمایی واقعی رف��ع تحریم ه��ا، مان��ع بهانه جویی  های��ی مانند 
برچسب گذاری های متعدد تحریم  ها که در دولت ترامپ شاهد بودیم و یا ممانعت های کنگره 
و جمهوری خواهان خواهیم بود و عماًل توپ را در زمین امریکا می اندازد که برای بازگش��ت 

ایران به برجام باید هزینه آن را بپردازد.
در این راستا می توان پیشنهاد کرد که ایران نیز مانند امریکا که طی بازه های زمانی مشخصی، 
صحت اجرای تعهدات را از س��وی ایران مورد ارزیابی ق��رار داده و تعلیق تحریم  ها را تمدید 
می کند؛ بازه زمانی معینی مثاًل هر شش ماه را در نظر گرفته و اعالم کند که در صورت تخطی 

امریکا از رفع تحریم  ها در این ارزیابی ها، تعهدات بازگشت پذیر ایران را ملغی خواهد کرد.

پیام حرکت ایران به سمت اورانیوم ۶۰ درصدی
علیرضا تقوی نیا نوشت: ایران در واکنش 
به خرابکاری تروریس��تی اسرائیل در 
تأسیسات نطنز اعالم کرده است که به 
سمت غنی سازی ۶۰ درصدی خواهد 
رفت. در این خص��وص ذکر چند نکته 

ضروری به نظر می رسد.
1- طبق معاهده NPT ایران می تواند 
تا هر میزانی اورانیوم غنی سازی کند و 

اقدام مورد اشاره منافاتی با این معاهده ندارد اما خالف بین تعهدات برجامی ایران است.
2- اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی برای پیشران زیردریایی های اتمی کاربرد دارد اما با توجه 
به این که ایران اکنون چنین زیردریایی  هایی را در اختیار ندارد به نظر می رسد هدفش تحت 

 فشار قرار دادن غرب و اسرائیل است.
3- جمهوری اسالمی قصد دارد با آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی دو پیغام  مهم به غرب و اسرائیل 
بفرستد. اول این که غرب و امریکا باید بدانند این  گونه نیست که ایران تا ابد قصد مماشات با 
آنها را داشته باشد و اگر قرار به ادامه تحریم باشد، جمهوری اسالمی نیز تا هر میزان که بخواهد 
می تواند غنی سازی کند و از خط قرمزهای آنان عبور نماید. پیام این عمل به اسرائیل نیز واضح 
بوده و آن این است که خرابکاری در تأسیسات اتمی نمی تواند برای اسرائیل مصونیت دائمی 

ایجاد کند و هر اقدام خرابکارانه ای با واکنشی دردناک از سوی ایران روبه رو خواهد شد.
۴-  فعاًل میزان اورانیومی که ایران قصد دارد غنی کند پایین اس��ت اما صرف پا گذاشتن در 
مسیر غنی س��ازی ۶۰ درصدی به معنای ریشخند سران تهران به فش��ارهای غرب و اعمال 

مخرب رژیم صهیونیستی است.
5- ایران نیک می داند ایاالت متحده در چه وضعیتی به سر می برد و رئیس جمهور آن حتی در 
بیان هم دیگر از حمله نظامی به ایران سخن نمی گوید و همچنین با توجه به افزایش فروش 
نفت ایران تا حدود 1/5میلیون بشکه در روز و پشت سر گذاشتن پیک فشار حداکثری، زمان 

کنونی بهترین موقعیت برای اعمال فشار بر غرب برای گرفتن امتیاز است.
۶- غنی سازی ۶۰ درصدی ایران باعث تضعیف موقعیت نتانیاهو در اسرائیل خواهد شد زیرا 
به افکار عمومی رژیم صهیونیستی این پیام را می رس��اند که اقدامات نخست وزیر متجاسر 
آنان نمی تواند فعالیت های راهبردی تهران را متوقف کند و هر اقدامی با واکنش خطرناک تر 

جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد.
7- امریکا نیز پس از این اقدام ملتفت خواهد شد که اگر تالش های مخرب نتانیاهو و تیمش 
کنترل نگردد، امکان دارد عواقب تلخ استراتژیک متوجه غرب شود تا جایی که عنان امور را از 
دست آنان خارج سازد و بدون تردید مذاکره و تفاهم با ایران رسیده به آستانه ساخت سالح 

اتمی برای دولت دموکرات مسلک امریکا، مشکل تر خواهد بود.

باکتری ها و ویروس  ها کجا ها قایم میشن؟!
کانال تلگرامی »تبیان « در پستی 
درب��اره محل ه��ای انباش��ت 
باکتری  ها و ویروس  ها و راه های 
پاکسازی آنها نوشت. مکان های 
اش��اره ش��ده در ای��ن مطلب 

عبارتند از:
کفش ها: قبل از بردن کفشتون 
داخ��ل خون��ه، ته کف��ش رو 
ضدعفونی کنید. اگه مجبورید 
برای پا کردن یا درآوردن کفش از دست استفاده کنید، حتماً بعد از انجام این کار دستتون رو 
ضدعفونی کنید. دستگیره های اجاق گاز: دستگیره های اجاق گاز رو یک بار تو هفته با یک 

قاشق چای خوری سفیدکننده مخلوط شده در یک فنجان آب تمیز کنید.
ماشین ظرف شویی: ماشین ظرف شویی رو هفته ای یک بار خالی، در حرارت باال و به همراه 

یک لیوان پر از سرکه در طبقات باالی ماشین ظرف شویی شست وشو بدید.
جاروبرقی: با اسپری کردن محلول ضدعفونی کننده در قسمت برس جاروبرقی میکروب و 

ویروس  ها رو از بین ببرید.
آب سردکن: موقع استفاده از آب سردکن، لیوان شخصی تون رو با فاصله زیر شیر آب بگیرید. 
برس و شانه: هر شش ماه یک بار برس  تون رو عوض کنید و حتماً هفته ای یک بار شونه تونو با 

آب گرم و کمی شامپو بشویید و در آفتاب خشک  کنید.
کیف لوازم آرایش: هفته ای یک بار مواد آرایش��ی تون رو با آب و صابون بشویید و از اسپری 

الکلی روی برس  ها استفاده کنید. لوازم آرایشی رو هر شش ماه یک بار عوض کنید.

علیرضا گرائی در خصوص احواالت انتخاباتی اصالح طلبان طی توئیتی نوشت: 
سال قبل انتخابات: انتخابات آزاد نیست. شرکت نمی  کنیم!
ماه قبل انتخابات: انتخابات آزاد نیست اما ثبت نام می  کنیم!

روزهای قبل انتخابات: انتخابات آزاد نیست ولی به ما رأی دهید!
هفت سال بعد انتخابات: رئیس جمهور اختیار نداشت. انتخابات آزاد نیست. شرکت نمی  کنیم!

عبدالرحیم انص��اری در کان��ال تلگرامی 
خود نوش��ت: طیاره جمهوری اسالمی که 
برای رس��یدن به اهداف بلند خود، با تمام 
سرنش��ینانش از فرودگاه انقالب برخاسته 
است، به رغم دست  اندازهای هوایی و شرایط 
بد جوی که گاهی سبب تکانه های شدید 
می شود همچنان به مسیرش ادامه می دهد 
و چشم  انداز روشنی پیش رویش قرار دارد، 
مع  االسف اما مدتی است یکی از موتورهایش 
سوخته است؛ بسیاری از سرنشینان موتور 
س��وخته را که از پنجره می  بینند، نگران از 
آنکه ممکن اس��ت هواپیما س��قوط کند و 
امنیتشان به خطر بیفتد داد و بیداد می  کنند. 
بعضی حتی درخواس��ت ف��رود اضطراری 
کرده  اند؛ عده ای ولی ب��ا اطمینان از موتور 
دیگر طیاره و مهارت خلبانی که به او اعتماد 

دارند به ادامه مسیر دلگرمند.
ایران هواپیمایی است که با دو موتور » نظامی 
و امنیتی « و » سیاسی و اجرایی «اش در حال 
پرواز است؛ اگرچه آتش  سوزی در موتور دوم 
سبب نگرانی و کاهش سرعت و حتی ارتفاع 
پرواز شده است، اما واقعیت این است که این 
مشکالت سبب توقف و سقوط آن نشده و 
همچنان در حال پیشروی است. و جالب  تر 
آنکه تا رس��یدن به مقصد راهی نیز نمانده 
است. پس در این موقعیت حساس که به رغم 
همه موانع به موفقیت  های بزرگی رسیده  ایم، 
اعتماد به خلبان بهترین کاری است که الزم 

است انجام دهیم.
در پست قبلی که نوشتم جمهوری اسالمی 
صد ها بار امریکا و اسرائیل را زده و می  زند 

اما صدایش را مردم نمی  ش��نوند، عده ای 
گفتند کج��ا آنها را زده  ای��م که هیچ  کس 
متوجه نشده است؟! ش��ما اگر منظورتان 
از زدن این باشد که موشکی شلیک شود و 
پایگاهی منهدم شود و در تمام رسانه های 
عالم بپیچد و م��ا هم اینجا به ش��ادمانی 
بپردازیم، خیر! هرچند همین اتفاق هم در 
جا هایی رخ داده است. اما وقتی از شکست 
دش��من حرف می  زنیم از به  ه��م ریختن 
برنامه های ش��ان می  گوییم، از نرس��یدن 
به اهداف  ش��ان، از هدر رفت��ن میلیارد ها 
دالرشان، از نابودی داعش  شان، از کاهش 
نفوذشان، از فروریختن هیمنه  شان حرف 
می  زنیم؛ وقتی از شکست دشمن می  گوییم 
از گسترش عمق اس��تراتژیک جمهوری 
اسالمی حرف می  زنیم، از اینکه نگذاشتیم 
هیچ  کدام از پروژه های ش��ان در منطقه به 
سرانجام برسد؛ از اینکه هیچ طرحی بدون 
رضایت ای��ران موفق نمی ش��ود، از اینکه 
تنها با حمایت از یمن طومار سیاست  های 
اس��تعماری درازم��دت و برنامه ه��ای 
خصمانه  شان را پیچیدیم حرف می  زنیم؛ 
موفقیت یعنی گسترش حوزه نفوذ ایران 
به مدیترانه؛ موفقی��ت یعنی بازدارندگی، 
یعنی اینک��ه دیگر جرئت جن��گ ندارند؛ 
موفقیت یعنی اینکه بعد از 72 س��ال که 
هیچ کشوری نتوانسته یک گلوله به سمت 
امریکا شلیک کند ایران رسماً پایگاهش را 
موشک  باران می کند و او رسماً هیچ غلطی 
نمی  تواند بکند. موفقیت یعنی اندکی صبر! 

یعنی نابودی اسرائیل ان  شاءاهلل!

طّیاره ایران!اندر احواالت انتخاباتی اصالح طلبان!


