اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس

6

| روزنامه جوان |شماره 6402

سهش��نبه  28دی  15 | 1400جمادیالثان��ی | 1443

عزت نفس ،سد کارهای ناروا

عالمه محمدحسین طباطبایی(ره):
دستگاه آفرینش که انسان را اجتماعی و نیازمند به تعاون آفریده
اس��ت ،او را طوری مجهز نموده که در محیط اجتماع با نیروی
شخصی خود میتواند گِلیم خود را از آب بیرون کشیده و از بهره
کاری که انجام میدهد ،چرخ زندگی خود را بگرداند!
با تأمل در این امر ،جای تردی��د باقی نمیماند که صفت «عزت
نفس» ،عبارت از آن اس��ت که انس��ان در زندگ��ی از نیروهای
خدادادی استفاده کند و در راه رسیدن به مقاصد خویش ،آنها را
به کار اندازد و «به نیروی دیگران تکیه نکند» و این خود یکی از
«اخالق فطری» و پسندیده انسان است.
عزت نفس سدی است که انسان را از زندگی پست و بسیاری از
کارهای ناروا و کردارهای زشت نگه میدارد .کسی که عزت نفس
ندارد و چشم به دست این و آن دوخته است ،به آسانی میتواند
اراده و ش��خصیت خود را به دیگران بفروش��د! و به طمع نوایی
ناچیز ،هر چه بگویند آن کند! و هر چ��ه از او بخواهند -اگر چه
آزادی فطری و آبرو و عزت و شرافت باشد -نثار کند.
منبع :کانال تلگرامی «رسانه المیزان» به استناد تعالیماسالم،
صفحه ۲۳۵

کسی نمیدانست دکتر شهیدی
پدر شهید است

سیدمهرداد سیدمهدی در توئیتی نوش��ت :سیداحسان شهیدی در سال
 ،1360شهید و مفقوداالثر میشود و تا سال 1380که پیکر پاکش به خانواده
بازگرداندهمیشود،هیچیکازدوستانوهمدانشگاهیهانمیدانستند،دکتر
شهیدی پدر شهید است .هدیه به روح مرحوم استاد دکتر سیدجعفر شهیدی
و فرزند شهید دلبندش ،صلوات و فاتحهای مرحمت بفرمایید.

واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به توئیت مکرون در خصوص آزار و اذیت زنان در حملونقل عمومی فرانسه

فرانسه بدون روتوش!

مکرون ،رئیسجمهور فرانس�ه در توئیتی نوشته اس�ت« :روزبهروز تعداد زنانی که از
ترس آزار و اذیت با وسایل حملونقل عمومی تردد نمیکنند ،بیشتر میشود .به همین
خاطر حضور پلیس مخصوص ًا در زمانهایی که آزار و اذیت بیش�تر میشود را دو برابر
میکنیم ».این توئیت با واکنشهای بسیاری در جهان همراه بوده است و تا لحظه نوشتن

حجاب و آزادیهای اجتماعی رو بیش��تر
کنی مردم چشم و دلشون سیر بشه!
غالمی اراکی:
پاریس ،ب��رج ایف��ل ،خیابان ش��انزلیزه با
مزونهای معروف��ش! س��یمون دوبوآر و
جنبش فمینیس��تی او در قلب اروپا .ذهن
را به زن مدرن اروپای��ی میبرد اما امانوئل
مکرون توئیت زده« :زنان از ترس تعرض،
جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی
را ندارند؛ پلیس را بیش��تر خواهیم کرد».
#سراب_غرب
کاربری با نام «عبدالرضا»:
س��ند  2030رو اج��را کنید ،م��ا هم مثل
غربیها چشمس��یر بش��یم .مدرسهها رو
مختلط کنید ما هم مثل غربیها بشیم .تو

و م��ردان در اتوبوس واح��د را بد میدونن
مکرون رئیسجمهور فرانسه داره میگه به
دلیل آزارهای جنسی زنان در این کشور روز
به روز بیشتر از سوار شدن در وسایل نقلیه
عمومی میترسن و قراره حضور پلیس در
این وسایل بیشتر بشه.
مهدی نصیرزاده:
شهید مطهری در کتاب حجاب میگویند
این منطقی که فکر کنیم با برداشته شدن
حجاب چش��م و دلها س��یر میشود غلط
است و تاریخ هم غلط بودنش را اثبات کرده
و بعد مثال میزنند که اگر قرار بود چش��م
و دل سیر ش��ود برخی از پادشاهان قاجار
حرمسراهای  ۵۰۰نفری نداشتند .حاال هم
حکایت فرانسه و روشنفکران داخلی است!

موسی مستمع:
واقع��اً تصوی��ر ایرانیه��ا از غ��رب تصویر
مخدوش��ی اس��ت .عمدتاً فک��ر میکنیم
بهشتی است که همه آزادانه و در شرایطی
کام ً
ال فرهنگ��ی و الکچری و نایس زندگی
میکنند اما واقعیت این است که مجبورند
پلیس را دوبرابر کنند تا بلکه جلوی تعارض
را بگیرند که البته اگر بشود...
کاربری با نام «سیدمهدی»:
مکرون« :روز ب��هروز به تع��داد زنانی که
از ترس آزار و اذیت با وس��ایل حملونقل
عمومی تردد نمیکنند ،اضافه میش��ود.
به همین خاطر حضور پلیس ،مخصوصاً در
زمانهایی که آزار و اذیت بیش��تر میشود
را دو برابر میکنیم» .اشتباه میکنی! باید

تیم عملیات روانی غرب
لحظهای آرام و قرار ندارد

ارزشمندترین تجربهها

فیلترینگ ،ابزاری برای الزام پلتفرمها
به اجرای قانون

فاطم��ه ترکاش��وند در توئیت��ی نوش��ت:
ارزش��مندترین تجربهه��ا اوناییان��د که با
گزافترین هزینهها و دردناکترین سیلیها
به دست میان و سوزانترین خاطرهها رو به

جا میذارن .برخالف تصور عام اص ً
ال هم قرار
نیست باز اتفاق بیفتن که به کار بیان .فقط اگر
شانسبیاریآگاهیتروافزایشمیدنوخب
خود افزایش آگاهی هم یه چیزیه باالخره.

امیر پارسا در توئیتی نوش��ت :دولت نیجریه بهخاطر پاک شدن پست
اکانت توئیتر رئیسجمهورش این پلتفرم رو فیلت��ر کرده؛ توئیتر هم
ضمن عذرخواهی گفته قوانین نیجریه رو قبول میکنه و درخواست رفع
فیلتر داده! به همین راحتی فیلترینگ میتونه ابزاری برای ملزم کردن
پلتفرمها به اجرای قوانین باشه نه تهدید کسب و کارهای آنالین!

26هزار فایلکتابخانهتخصصی
تاریخ اسالم و ایران الکترونیکی شد

دکتر رسول جعفریان در توئیتی نوشت :ما در کتابخانه تخصصی تاریخ
اسالم و ایران  225هزار جلد کتاب داریم 26 .هزار کتاب از این مجموعه،
اس��کنش هم موجود اس��ت که در  sohalibrary. comمیتوانید
ببینید .عالوه بر این  26هزار فایل دیگر هم در این وبسایت هست که
فیزیک کتاب را نداریم اما فایلش موجود و قابل مطالعه است.
تصویر منتخب

تصمیمبهتبعیدجاللبهافغانستان

مصطفی وث وقکیا در توئیتی نوشت :وقتی تالشهای جالل آلاحمد برای تشکیل کانون
نویسندگان ایران شدت گرفت تمرکز ساواک بر فعالیتهای وی بیشتر شد .ساواک به این
نتیجه رسید وی را به هندوستان و افغانس��تان اعزام کند تا او پیشرفت کشورش را با آنها
قیاس کند .برگرفته از کتاب «نمایندگان امر /نمایندگان کالم» از انتشارات امیرکبیر

حس��ن باویر به نق��ل از آبانی��وز در کانال
تلگرامی خود نوشت :هر روز که از مذاکرات
میگذرد رسانههای غربی و عبری و عربی
و برخی ایرانی یک رویکرد جدید در پیش
میگیرند .در اینجا س��عی میشود بهطور
خالصه تاکتیکهای آنها از ابتدای شروع
مذاکرات شرح داده شود:
کار آنها از تخریب و تمسخر هیئت  ۴۰نفره
ایرانی شروع شد تا با ترور شخصیتی آنها
تأثیر منفی بر روحیه آنها گذاشته شود.
دادن اخبار متوالی منفی همزمان با تهدید
نظامی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی
و اجب��ار و ترس مذاکرهکنن��دگان ایرانی
و عقبنش��ینی آنها ادامه یاف��ت .در این
عملیات گسترده بازی مقصرنمایی بهطور
گسترده اجرا شد و رسانههای غیررسمی
بارها تأکید کردند دلیل به نتیجه نرسیدن
مذاکرات خواس��تههای حداکثری ایران
اس��ت تا جمهوری اس�لامی ایران مقصر
شکست مذاکرات شناخته شود.
س��پس رو ب��ه اس��تفاده از تکنی��ک
برجستهسازی جلس��ات اولیانوف و رابرت
مال��ی برای الق��ای نقش منفی روس��یه و
وابستگی و بدبختی ایران آوردند در حالی
که چنین جلساتی در دور هفتم هم رایج بود
اما به دلیل تغییر تاکتیک رسانههای غربی
این بار این مسئله بهشدت برجسته شد.
آنها بالفاصله رو به ضرباالجلسازی کاذب

آوردند و همزم��ان اخباری از پیش��رفت
زیاد مذاکرات دادند تا بازار و جامعه ایرانی
خوش��بین ش��ده و در صورت عدم توافق
تا ضرباالج��ل اعالمی ش��وک روانی به
اقتصاد و جامعه کشور وارد شود پس برای
جلوگیری از این مسئله تیم مذاکراتی ایران
از خواستههای خود کوتاه بیاید.
ح��ال در دو س��ه روز گذش��ته تأکید بر
مذاکره مس��تقیم با امریکا مطرح شده و
این کلیدواژه به دو مورد قبلی چس��بیده
تا همزمان با استفاده از بازی مقصرنمایی
و ضرباالجلس��ازی دروغین ،در صورت
عدم توافق مقصر ایران شناخته شود که با
هیئت امریکایی دیدار نکرد!
همه اینه��ا نهایتاً به شکس��ت ای��ران در
رسانههای غربی منجر میشود .اگر توافق
نش��ود ایران به دلیل خواستههای زیادی
خواهان��ه مقصر شکس��ت اس��ت اگر هم
توافق شود عقبنشینی و ضعف جمهوری
اسالمی ایران است!
طرف مقابل فکر میکند با پیچیده کردن
شرایط مذاکرات و انحراف اذهان و ...میتواند
دیپلماسی اجبار خود را پیاده کند اما رویکرد
تیم مذاکرهکننده ایرانی و در رأس آن کمیته
مذاکراتیدرتهران(امیرعبداللهیان-باقری-
شمخانی) پافش��اری کامل بر خواستهها
و دادن راهکاره��ای عملی و قاب��ل اجرا به
طرفهای غربی است.

سلبریتیهای عزیز! حیوانآزاری را متوقف کنید

غیرت اگر در قامت انسانی ظاه ر میشد حتم ًا نامش پدر بود | صفحه توئیتری «»NIK

کانال تلگرامی «تبیان» نوشت :جدیدترین
تصویر از «هانیه توس��لی» نشان میدهد
او و ی��ک قالده س��گ هاس��کی (حیوان
سردس��یری) در کوی��ر ل��وت هس��تند.
سلبریتیهای بس��یار زیاد دیگری به جز
هانیه توسلی هم هستند که سابقه طوالنی
در زمینه تبلی��غ نگه��داری از حیوانات
دارند .کمترین آسیب این سبک زندگی،
صدماتی است که به حیوان خانگی برای
زندگی در شرایط غیرطبیعی وارد میکند
مثل آسیبی که به هاسکی در آب و هوای
غیر از س��یبری وارد میش��ود و مصداق
واقعی ظلم به این گونه است.
خرید حیوانات برای نگه��داری در خانه

باعث به وجود آمدن یک چرخه اقتصادی
غیراخالقی در پرورش حیوانات ش��ده و
تولههایی که زیبایی مورد پس��ند بازار را
ندارند در طبیعت رها میشوند .جمعیت
ب��اال ،زندگی گل��های و قدرت زی��اد این
حیوانات ولگرد جان سایر جانداران ساکن
در طبیعت را به خطر انداخته است.
موارد متعدد حمله این حیوانات به کودکان
و بزرگس��االن بارها در اقصی نقاط کشور
گزارش ش��ده اما اخیرا ً مواردی از حمله
سگهای ولگرد به حیوانات درندهای مثل
یوزپلنگ هم گزارش ش��ده که این گونه
نایاب را با سرعت بیشتری در خطر انقراض
قرار داده است.

مقایسه کنید!

عبدالرحی��م انصاری در توئیتی نوش��ت:
محس��ن رضای��ی در امری��کای التی��ن،
امیرعبداللهیان چین ،رس��تم قاس��می
س��وریه ،علی باق��ری وین و رئیس��ی به
زودی در روسیه؛ بهعالوه رفت و آمدهای

کیارش عظی��مزاده ترجمه مقالهای از
«نیویورکر» را به اشتراک گذاشت .در
این مقاله میخوانیم :در سال  1975در
اس��تنفورد مطالع��های درب��اره
یادداشتهای قبل از خودکشی انجام
ش��د .در ای��ن مطالع��ه ،چن��د جفت
یادداشت به شرکتکنندگان داده شد
که هر جفت یادداشت ،تشکیل شده بود
از یک یادداشت واقعی که نویسند ه آن بعد از نوشتنش ،خودکشی کرده بود ،و یک یادداشت
ال ساختگی بود و اص ً
جعلی که کام ً
ال کسی آن را ننوشته بود .شرکتکنندگان باید تشخیص
ی است و کدام جعلی.
میدادند که کدام یادداشت واقع 
پاس��خهای ش��رکتکنندگان نش��ان داد که تقریباً همه مانند هم عم��ل کردهاند و تفاوت
معنیداری در موفقیتشان در آزمون وجود نداشته است ،اما به گروهی از شرکتکنندگان
(گروه  )Aگفتند که توانستهاند از  25جفت یادداشت ،در  24مورد ،یادداشت واقعی را درست
تشخیص بدهند! و به گروه دیگر (گروه  )Bگفتند که عملکرد خوبی نداشتهاند و کمتر از 10
مورد را درست تشخیص دادهاند.
همانطور که گفتیم ،ش��رکتکنندگان ،هم��ه تقریباً مثل هم عمل ک��رده بودند ،و تفاوت
معنیداری در تعداد تشخیصهایش��ان وجود نداش��ت و نتیجههایی که به آنها اعالم شده
بود ،دروغ بود (در آخر میفهمیم که چرا این دروغ را به آنها گفتند) .در قدم بعد ،قرار شد به
شرکتکنندگان بگویند که نتیجهها دروغ بوده و همه شبیه هم بودهاند و هدف مطالعه این
بوده که واکنشش��ان را ببینند! البته این هم یک فریب دیگر بود ،چون هدف مطالعه اص ً
ال
این نبود.
در آخر ش��رکتکنندگان بعد از این که فهمیدند نتیجهها دروغ ب��وده ،باید حدس میزدند
که واقعاً در این آزمون چقدر خوب عمل کردهاند و به نظر خودشان چند یادداشت واقعی را
درست تشخیص دادهاند .نتیجه خیلی جالب بود .با این که شرکتکنندگان فهمیده بودند که
نتیجههای اولی دروغ بوده ،گروه  ،Aحدسشان این بود که بهتر از میانگین عمل کردهاند و
گروه  Bفکر میکردند که بدتر از میانگین عمل کردهاند! این که حدسهای این دو گروه باهم
تفاوت داشت ،هیچ پای ه منطقی نداشت چون هر دو میدانستند که نتیجههایی که اول مطالعه
به آنها اعالم شده ،کام ً
ال دروغ بوده است .در واقع هدف آن نتیجههای دروغی که در ابتدا به
آنها گفته شد ،همین بود که بفهمند اثر آن-حتی بعد از این که میفهمند دروغ است -روی
فکرشان چیست .اگر بخواهیم نتیجه مطالعه را در یک جمله بگوییم ،این است که «وقتی یک
عقیده شکل گرفت ،اثرش به این راحتی از بین نمیرود».

گوگلمپس برترین پلتفرم نقشه دنیا نیست!

این گزارش قریب به ۵هزار اظهار نظر در خصوص آن در توئیتر ثبت شده است .کاربران
فارسیزبان نیز در این خصوص مطالب بسیاری نوشتند .عمده مطالب کاربران ایرانی به
توجه به واقعیت غرب و فرانسه و تأثیر سیاستهای رهاشدگی پوشش و حجاب معطوف
است .در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران فارسیزبان توئیتر مرور شده است.

مدارس آموزش جنسی به بچهها بدید ،ما
هم مثل غربیها بشیم .روابط دختر پسرها
رو آزاد کنید ،ما هم مثل غرب چشمس��یر
بشیم .غرب :تجاوز در وسایل حمل و نقل
عمومی ...فرانسه بهشت زنان!
سیدعلی موسوی:
مکرون گفته تعرض به زنان انقدر زیاد شده
که بیشترشون جرأت نمیکنن سوار اتوبوس
و قطار شهری بشن .به نظرمراهکارش اینه
که اختالط و روابط زن و مرد رو آزاد کنن و
حجاب رو حذف کنن تا برای مردها عادی
بشه و چشم و دلشون سیر بشه!
کاربری با نام «ابراهیم»:
در حالی ک��ه در ایران برخ��ی وجود واگن
بانوان در مت��رو یا جدا ب��ودن بخش زنان

چرا واقعیتها نمیتوانند نظر ما را تغییر دهند؟

اخیر به عراق ،قطر و عمان! حاال مقایس��ه
کنید :ظریف هتل کوبورگ ،عراقچی هتل
کوبورگ ،حسین فریدون هتل کوبورگ،
صالحی هتل کوب��ورگ ،روحانی در حال
فحاشی به منتقدین!

کانال تلگرامی «دیجایتو» نوشت:
یک شرکت تحقیقاتی به بررسی
چن��د پلتف��رم نقش��هبرداری و
مسیریابی فعال در دنیا پرداخته تا
ببین��د ه��ر پلتف��رم در هف��ت
دس��تهبندی از جمل��ه اطالعات
نقشه ،خدمات موقعیتی ،اکوسیستم توس��عهدهندگان و همکاریهای تجاری چگونه عمل
کرده است .در نهایت شرکت  HEREتوانست حتی باالتر از گوگل در رتبه اول قرار بگیرد.
گوگل در این تحقیقات دوم شد و در دستهبندیهایی مثل پوش��ش نقشه ،تازگی دادهها و
استفاده از واقعیت افزوده عملکرد درخشانی از خود نشان داد .از سوی دیگر ،شرکت چینی
 TomTomدر زمینه مسیریابی ،پوشش نقش��ههای آفالین و خدماتی که برای رانندگان
مدرن ضروری محسوب میشود ،بهترین عملکرد را داشت.

موفقترین فرود روی آب در تاریخ هوانوردی

کاربری با نام «کوشا» در رشته
توئیت��ی نوش��ت :دقیقاً ۱۳
س��ال از این صحنه بینظیر
میگ��ذره .ه��ر دو موت��ور
هواپیمای Airbus A320
بع��د از پ��رواز از ف��رودگاه
نیویورک به دلیل برخورد با
غازه��ای کانادای��ی از کار
میفته و کاپیتان  Sully Sullenbergerیک ف��رود بینقص بر روی رودخان ه Hudson
انجام میده .همه مسافران سالم از هواپیما خارج شدند و قایقهای نجات چهار دقیقه بعد از
فرود به صحنه رسیدند و همه نجات پیدا میکنند.
س��ازمان  NTSBامریکا این حادثه رو به عن��وان موفقترین ف��رود روی آب در کل تاریخ
هوانوردی دنیا ثبت کرد .چندین ماه بررس��ی بعد از حادثه نش��ون داد که فرود بر روی رود
 Hudsonتنها تصمیم ممکنی بوده که میتونسته مسافران رو نجات بده ،و کاپیتان Sully
بعد از اون به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشه .او در این سالها کمکها و مشاورههای
زیادی برای ایمنسازی پروتکلهای امنیتی هوانوردی کرده.

راز ترس نهفته در انیمیشن انتقام خون حاجقاسم

مهدی جهانتیغی در کانال تلگرامی
خود درباره واکنش امریکاییها به
انیمیش��ن «انتقام حتمی اس��ت»
نوش��ت :انتشار انیمیش��ن «انتقام
حتمی اس��ت» که بهعنوان یکی از
آثار برگزیده ارس��الی ب��ه «پویش
قهرم��ان» در پایگاه اطالعرس��انی
 KHAMENEI. IRبارگذاری
شده بود ،فراتر از فضای مجازی ،اصلیترین افراد دخیل در ترور حاجقاسم و همچنین دستگاه
امنیتی ایاالتمتحده را نیز تحت تأثیر قرار داده است .اما در این انیمیشن چه چیز نهفته است
که از پمپئو تا پنتاگون و سرویس مخفی امریکا را مجبور به واکنش کرده است؟
 -1در این انیمیش��ن ساختهش��ده مردمی نکاتی درباره نحوه ترور ترامپ دیده میشود که
حاوی یادآوریهای مهمی برای نیروهای نظامی و سیاسی امریکا است .نفوذ و قدرت اجرای
عملیات در خاک امریکا ،قدرت پهپادی ،فناوری پیش��رفته شناسایی ،احتمال انتقامگیری
توسط انبوهی از نیروهای حامی مقاومت با ملیتهای مختلف و ...از جمله مواردی است که
امریکاییها تاکنون بارها به واقعی بودن آنها قبل از ساخت این انیمیشن واقف شدند و برای
آنها محتوای این انیمیشن مابهازای حقیقی در عالم واقعیت داشته است.
 -2اظهارات رهبر معظم انقالب ،رئیسجمه��ور و فرماندهان نظامی مبنی بر تقاص دنیایی
قاتالن حاجقاسم سلیمانی و ترکیب آن با حضور و ش��ور و نشاط گسترده مردمی در دومین
سالگرد شهادت حاجقاس��م ،فضایی را برای امریکاییها رقم زده که آنها دریافتند که اراده و
انگیزه انتقام سخت از قاتالن حاجقاسم همچنان پرحرارت و در اوج قرار دارد .برای امریکاییها
در سالگرد دوم حاجقاسم دوباره یادآوری ش��د که انتقام سخت در ایران از یک پشتوانه ملی
برخوردار است و امریکاییها بهخوبی میدانند که وقتی ملتی تا این سطح خواهان انتقام است،
اجرای عملیات انتقام از قاتالن حاجقاسم ،پشتوانه اجرایی و سیاسی بزرگی در پشت سر خود
دارد و معتبرترین گزینه میان ایران و امریکا درباره پرونده فرودگاه بغداد است.
 -3بازتاب انیمیش��ن مذکور در میان دس��تگاه امنیتی و نظامی امریکا و اظهارات منفعالنه
چهرهای همانند پمپئو نش��ان میدهد که ایران چگونه با معتبرسازی انتقام سخت به لحاظ
روانی نیز قاتالن و دس��تگاه امنیتی و سیاس��ی دولت امریکا را تحت تأثیر قرار داده که یک
انیمیشن دو دقیقهای در وجودش��ان ترس مضاعف و غیرطبیعی ایجاد میکند .این موضوع
نشان میدهد که حفظ تأثیرات جنبه روانی راهبرد انتقام سخت از لوازمی است که ایران برای
پیشبرد اخراج امریکا از منطقه توانس��ته بهخوبی از آن محافظت کند .بر کارشناسان حوزه
عملیات روانی پوشیده نیست که این سطح از تأثیرگذاری روانی چه میزان در پیشبرد اهداف
راهبردی انتقام سخت مؤثر و مفید خواهد بود.
 -4از همه اینها که بگذریم باید به این جنبه اقتدار در ایران فعلی ،افتخار مضاعف کرد که وقتی
یک انیمیشن ساده مردمی به یکی از رسانههای منتسب به رهبر ایران ،مرتبط میشود ،چنان
جنبهای از اعتبار مییابد که کل دستگاه حاکمیتی امریکا را مجبور به واکنش میکند .این
انیمیشن فقط یک نشانه است و بدبینترین تحلیلگران هم میتوانند فهرستی قابل توجه از
گزینههایی ارائه بدهند که در  30سال گذشته رهبر ایران برای جلوگیری از طمع نظامی به
خاک ایران برای دشمنان خارجی در باالترین سطح معتبر ساخته است.

