
    سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد:
پس از ديدار با تجار ايراني، ب��ا وزير اقتصاد 
روسيه درباره سرعت بخشيدن به پروژه هاي 
خط اعتباري ۵ميليارد دالري به توافق خوبي 
رسيديم: سه طرح نيروگاهي و دو طرح ريلي 
و ترانزيتي )در كريدور شمال - جنوب، يعني 
راه آهن اينچه برون و راه آهن آستارا(؛ تسهيل 

تعامل بانكي هم بخش ديگر توافق بود. 
   سيدحميد عليزاده:

ديدار رئيسي و پوتين برامون خيلي عاديه؟ 
يادمون نره يه زماني سران كشورها ميومدن 
تو تهران جلسه ميذاش��تن، نه به شاه خبر 
ميدادن نه حت��ي تو جلس��ه راش ميدادن! 
از عزتي كه ب��ه اي��ران دادي ممنونيم آقاي 

جمهوري اسالمي عزيز. 
   فائزه طاليي:

يكي از مهم ترين علت هاي به تكاپو افتادن 

امريكا براي توافق مجدد مشاهده ديپلماسي 
فعال جمهوري اسالمي با چين و روسيه دو 
رقيب امريكاست! پس براي ايجاد توازن بايد 

به آقاي رئيسي تبريك گفت. 
   فؤاد ايزدي:

نيويورك تايمز: سفر رئيسي نشان مي دهد 
روسيه دوستاني دارد كه مي تواند در نبردهاي 
خود با غرب از آنها كمك بگي��رد. ايران نيز 
نش��ان مي دهد كه اگر تحريم هاي غرب لغو 
نشود، جايگزين هاي ديگري وجود دارد. اين 
ديدار شامل سخنراني آقاي رئيسي در دوماي 
روس��يه خواهد بود كه اتفاقي نادر براي يك 

رهبر مهمان است. 
   مهدي جهان تيغي:

اونقدري كه اصالح طلبان و غربگرايان داخلي 
از نماز خوان��دن رئيس��ي در كاخ كرملين 
ناراحت ش��دند، خود مارك��س و انگلس و 

حتي ارواح كمونيست هاي دهه ۵0 ايران هم 
ناراحت نشدند. 

   عبداهلل گنجي:
دهها رسانه فارسي زبان باالتفاق مي گويند، 
سفر رئيسي به روسيه كمكي به ايران تحريم 
ش��ده نمي كند. زيباكالم هم منتظر است 
اميرعبدالهيان برگردد تابلو نه ش��رقي و نه 
غربي را پاك كند. اگر سفري بي اهميت و مثاًل 
بازديد رئيسي از مسكو هست، حتي نبايد پنج 
دقيقه رسانه را اشغال كرد تا چه رسد به صدها 

ساعت تخريب. 
   عبدالرحيم انصاري:

 در ماجراي سفر آيت اهلل رئيسي به روسيه، جداي 
از س��وتي زيباكالم كه مشخص ش��د در همه 
اين ۴۲ سال ش��رق و غرب را فقط با مختصات 
جغرافيايي تحليل مي كرده، انتقاد از »بزرگي 
ميز« هم حسابي اسباب خنده ملت شده! جالب 

است همين جماعت اصالح طلب خود را با سواد 
و ديگران را بي سواد معرفي مي كنند!

   سيدسعيد لواساني:
 همزمان با س��فر رئيس جمهور به  روس��يه، 
مطالب متعددي در فضاي مجازي به هدف 
تخريب آن منتشر ش��ده است. خوب است 
فارغ از حب و بغض هاي معمول، به اهميت 
راهبردي رواب��ط ايران و روس��يه و مصالح 
دوجانبه و به عنوان فرص��ت به موضوع نگاه 
كنيم. سياس��ت رو به ش��رق و همسايگان، 

سياست اصولي است. 
   محسن پورعرب:

 خبرگزاري ريانووستي روس��يه اعالم كرده 
ايران، روسيه و چين رزمايش دريايي مشترك 
برگزار مي كنند. اين رزمايش يك پيام روشن 
براي غ��رب و غربگرايان داخل��ي دارد و آن 

تثبيت  مثلث قدرت شرق است.
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تثبيت مثلث قدرت شرق
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سفر رئيس جمهور به روسيه و دستاوردهاي آن

كاربران شبكه هاي اجتماعي با سفر سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران به روسيه و ديدار او با 
پوتين و سخنراني در مجلس دوما با توئيت هايي از دستاوردهاي اين سفر و تأثيرات آن نوشتند. آنها 
همچنين به منتقداني كه به تمسخر اين ديدار پرداختند، جواب دادند. كاربران معتقد بودند اين سفر 

موجب تقويت همكاري هاي ايران و روسيه و در نهايت تثبيت مثلث قدرت شرق بين ايران، روسيه 
و چين خواهد شد. برخي از كاربران با بازخواني تاريخ رابطه استعماري ايران با كشورهاي جهان در 
دوره پهلوي از استفالل ايران امروز نوشتند. در ادامه بخشي از توئيت 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.

نور، همسايه  عصمت است
مرحوم ميرزا اسماعيل دوالبي:

نور چيز خيلى مهمى است. ان شاءاهلل خداوند چشم هاى قلب ما 
را بيدار كند. نور مثل عصمت اس��ت؛ عصمت نيست، اما همسايه  
عصمت اس��ت، آدم را همس��ايه  عصمت مى كند. صاحبش مثل 
1۴معصوم نيست، اما نور كه آمد مثل اينكه آدم همسايه  معصوم 
است، ديوار به ديوار آنهاس��ت.  چقدر خوب است كه آدم همسايه  
اميرالمؤمنين باشد، همسايه  خانم زهرا باش��د! نور اينجور است. 
هركس كه به واسطه  تقوايش، به واسطه  عبادتش، يا به واسطه  صدق 
نيتش به او نور داده شد، همسايه مى شود. همسايه  چه كسى؟ خانم 
زهرا و معصومين. نيم چه عصمت مى شود. عصمت نيست، نيم چه 
عصمت است! مى گويد من همسايه  خوبى دارم. محمد است، على 
است، فاطمه است.  نشنيده اى كه مى گويند همسايه  خوب خيلى 
خوب است؟ آدم، شب ها نيمه شب، وقت و بى وقت مرتباً از آنها ياد 

مى كند؛ اين آن نور است كه سبب مى شود از آنها ياد كنى. 
خالصه اش نور چيز خوبى است. بعد از ايمان و بعد از تقوا، نور يك چيز 
خوبى است كه براى مؤمنين چراغ مى شود تا قشنگ ببينند كه در اين 
عالم چه كار مى كنند.  نور، خودش در قلب هاى مؤمنين راه مى رود و 
در دل هاى مؤمنين و در جان مؤمنين مرتباً زياد مى شود. هرچه چراغ 
روشن تر مى شود صاحبش مى گويد اى طرفم! اى عزيزم! اى نمى دانم 
چه و مانند اينها، باز چراغ روشن تر مى شود، باز همين طور التماس 
مى كند و مرتباً خودش را به مقصودش جا مى كند. يا به مقصودش 

نزديك تر مى شود، به آن مقصودى كه در سر همه  مؤمنين هست. 
منب�ع: كانال تلگرامي »طوباي محبت« به استناد كتاب طوباي 

محبت، جلد ۵، ص 10۶

   آیينه نفس

مسئلهفلسطينورسالتدانشگاهتمدنساز

آندره بوزاري، مدير اجرايي س��المت و سياست اجتماعي دانش��گاه تورنتو، با انتشار اين 
عكس در توئيتر نوشت: هوا امشب ۳0-  درجه است و اين عكسي است كه شب گذشته از 
اتوبوس هاي تورنتو گرفته شده. نگاهتون رو ندزديد! اين ناكامي كانادا در تأمين مسكن به 
عنوان يك حق بديهي از حقوق بشر است. دولت بايد فوراً مشكل بي خانماني را حل كند. 

امير صالحي در توئيتي نوش��ت: كارگر و كارمند با كمترين حقوق، ماليات خود را )پيش 
از دريافت حقوق( پرداخت مي كنند. پزش��كان متخصص ايراني با باالترين دستمزدها، 
كوچك ترين مش��اركتي در اين وظيفه اجتماعي ندارند و كم نيستند پزشكاني كه حتي 

همين سرمايه را به صورت ارز از ايران خارج مي كنند. 

محمد اصغ��ري در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: مسئله فلسطين يكي از پردامنه ترين 
مسائل عصر ماست كه بر بسياري از شئون 
زندگي، سياست و فرهنگ منطقه و تاريخ 
معاصر س��ايه افكنده و در مسير كندوكاو 
براي جس��تن روزنه هاي اميدبخش براي 
خاورميانه، بي ش��ك گذار كوش��ش هاي 
نظري و عملي به مسئله  فلسطين، مي رسد 
و گريزي از مواجهه با آن نيست. فلسطين نه 
يك ماجراي تاريخي و نه جدالي سياسي كه 
مسئله اي ذوابعاد است. ردپاي اشغالگري را 
مي توان از اقتصاد و فرهنگ تا سياس��ت و 

جامعه جست. 
تح��والت اساس��ي ك��ه از يك ده��ه پيش 
در فلس��طين رخ نمود، ناتواني بس��ياري از 
چارچوب هاي تحليلي تك بعدي پيشين در 
روايت فلسطين را عيان ساخت. اگر تا پيش 
از اين انتفاضه مقوله اي صرفاً نظامي امنيتي 
ش��ناخته مي ش��د، اين بار انتفاضه ۲01۴ و 
۲0۲1 نش��ان داد كه انتفاضه بيش و پيش 
از هرچيز، مسئله اي انسان بنياد و ريشه مند 
در فرهنگ اس��ت. يا في المث��ل فهم مكايد 
صهيونيستي در 1۵0 سال گذشته، از عهد 
عثماني تا تأس��يس اس��رائيل، خدعه  اسلو 
و معامله  قرن، در س��ايه  بينش��ي اقتصادي 
امكان پذير است، حال  آنكه در منابع فارسي 
فقر جدي در چنين روايت هايي وجود دارد. 

اساساً پژوهش هاي كاربردي در باب فلسطين 
در ايران رخ نمي نمايد. كنار كشيدن آكادمي 
ايراني از رفتن به س��راغ مسئله فلسطين و 
تنها نشستن در جايگاه هوادار و هواخواه و در 

بهترين حالت ايفاي نقشي پسيني در پشت  
هم چيدن گزاره هاي منقول و كليش��ه هاي 
بولتني، فاصله  بسياري با نقش راهگشاي يك 

دانشگاه در مسير تمدن سازي دارد. 
باي��د از فلس��طين در ميان فارس��ي دانان 
آش��نايي زدايي كرد؛ م��ا هرچن��د روزانه 
چيزهاي زيادي از فلسطين مي شنويم، اما 
واقعيت آن است كه چيز زيادي از فلسطين 
نمي داني��م و همي��ن فاصله  ش��ناختي در 
س��ال هاي اخير، زنگ خطر آسيب پذيري 
جدي جامعه ايراني در مواجهه با مس��ئله  
فلسطين را به صدا درآورده است. باز روايت 
مسئله  فلسطين در جامعه  ايران بخشي از 

رسالت يك دانشگاه تمدن ساز است. 
فصل جديد مقاومت فلس��طيني از س��ال 
گذشته پي رنگي نو بر قامت فلسطين افزود 
و اعالني بر آغاز عصر انس��ان فلسطيني بود 
و اين عصر جدي��د، نيازمند به ميدان آمدن 

علوم انساني براي شناخت، تحليل و نزديك 
شدن به مرزهاي تبيين راه حل هاي مسئله  
فلسطين است. ش��وربختانه آكادمي ايراني 
تاكنون در بازيابي سهم خود را از مسير حل 
مس��ئله  فلس��طين توفيق چنداني نداشته 
است، مسئله اي كه ابعاد گسترده  سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ارتباطاتي 
دارد و جس��تن راه حلي كارا ب��راي آن تنها 
در صورتي ممكن است كه بتوان همه  ابعاد 
را در نظر گرفت. با اين اوصاف آيا دانش��گاه 
توانسته اس��ت مكملي براي مجاهدت هاي 
ميداني حاميان حقيقي فلسطين باشد؟ آيا 
توانسته طرح ها و چارچوب هاي نظام مند و 
مبتني بر بينش اصي��ل مقاومت را فرآروي 
حاميان و كنش��گران اين مسئله قرار دهد؟ 
آكادمي ايراني بايد به اين باور برسد كه تنها 
با تك��رار گزاره هاي پروپاگانداي��ي و اتكا به 
داده هاي دس��ت چندم بولتني نمي توان به 

فهم و شناخت فلسطين دست يافت؛ آزادي 
فلسطين در كنار خون هاي هميشه جاري 
شهداي مقاومت، در طلب مداد علمايي است 
كه بتوانند مقاومت را در قامت فلس��طين، 
نظريه پردازي، ش��رح و بس��ط نمايند، اما 
مكتب امام ص��ادق )ع(در اين ميان با تكيه 
بر ويژگي هاي ممتاز خويش مي تواند نقشي 
جريان ساز در احياي مس��ئله  فلسطين در 
آكادمي ايراني ايفا كند. رويكرد ميان  رشته اي 
دانش��گاه ما امكان نگريس��تن چندبعدي 
به مس��ئله  فلس��طين و گذار از راه حل هاي 
تك خطي براي آن را در سايه  معارف اصيل 
مكتبي و انقالب��ي فراهم مي كن��د. در فقد 
حافظه  تاريخي و فرهنگي مش��ترك ميان 
ايران و فلسطين و فاصله  شناختي ايرانيان 
با فلس��طيني ها، دانش��گاه امام صادق)ع(
مي تواند حلقه  واسطي ميان فرهنگي براي 
بس��ط ارتباط ايراني- فلس��طيني در بستر 
مقاومت باشد. فلسطين پس از ۹دهه، اكنون 
انباشتي گران سنگ از مقاومت است و ظهور 
اندي��ش ورزان و روش��نفكران خودبني��اد، 
اصيل و جوان فلسطيني در سال هاي اخير، 
نشانه اي از آغاز عصر بازگشت به خويشتن 
در فلسطين است و ايجاد امكان گفت وگوي 
بي واس��طه ميان ايران و فلس��طين در اين 
ميانه، گامي بي بديل در پيش��رفت مسئله  
فلسطين اس��ت. با هم انديشيدن به مسئله  
فلسطين، انديشه در باب مسير امروز آزادي 
و فرداي پ��س از آزادي، ي��اري آكادمي را 
مي طلبد و اي��ن مي تواند بخش��ي از نقش 

دانشگاه امام صادق)ع( باشد. 

نگاهتان را ندزديد! كارگر ماليات مي دهد، پزشك نه!

قيمت نفت؛ مذاكره و موشك!
محمد ايمان��ي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: قيمت نفت به باالترين 
رقم از س��ال ۲01۴ )آبان1۳۹۲( 
رس��يد، يعن��ي زماني ك��ه دولت 
خوش بين ب��ه غرب در اي��ران، با 
هياهو آماده توافق موقت با امريكا 
مي شد.  دولت ما در اين مدت، به 
نفع غرب به بازار آرامش داد، بي آنكه منافع ما تأمين شود. ابتدا قيمت۸۷ دالري نصف شد. ما 

و ساير صادر كنندگان، براي همان درآمد سابق بايد دو برابر نفت مي فروختيم!
پس از آن هم كه وابسته برجام شديم، امريكا زيرش زد و كوشيد صادرات نفت ما را به صفر نزديك 
كند. بالغ بر ۲00ميليارد دالر كاهش درآمد، حاصل بازي به روش مطلوب دشمن بود. اكنون با وجود 
اينكه ايران توانسته صادرات ۵0 هزار بشكه اي نفت را به باالي يك ميليون بشكه برساند )عرضه 
بيشتر در بازار(، قيمت نه تنها كم نشده، بلكه فزوني هم گرفته و پيش بيني مي شود به 100 دالر 
هم برسد.  نكته مهم تر، تحليل رويترز از علت ماجراست: »به دنبال تنش ها در خاورميانه از جمله 
حمالت حوثي ها به امارات، قيمت نفت به باالترين حد در هفت سال اخير رسيد.« آن مرحوم نيست 
ببيند كه روزگار آينده، روزگار مذاكره به پشتوانه قدرت موشكي است، نه مذاكره از موضع ضعف. 

پيام يك نماز در كاخ خاطره های كمونيستی
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: كاخ كرملين در چند قرن اخير 
حاكمان روس��ي را در خود سكني داده 
اس��ت. اين كاخ به مدت ۷0 س��ال مركز 
صدور ايدئولوژي كمونيستي )كه اساس 
آن بر ماترياليس��م يا اصالت ماده بود( به 
شمار مي رفت و به عبارت ديگر از نظر آنان 
طبيعت ماورايي نداشت و در نتيجه خدا 
نيز وجود خارجي ندارد.  نماز رئيسي در كاخ كرملين و پخش عمدي عكس آن از سوي مسئوالن 
جمهوري اسالمي پيام شكست تفكري است كه روزگاري براساس خداناباوري شكل گرفته بود.  البته 
اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه عمده جمعيت روسيه از مسيحيان ارتودوكس هستند، ولي بيش 
از ۷0سال تحت سيطره نظام لنينيستي و ديكتاتوري پرولتاريا قرار داشتند.  نكته: پرولتاريا به معني 

مردمان پربچه و كم بهره است كه در ادبيات ماركسيستي به طبقات فرودست گفته مي شود.

چرا زيباكالم عصباني است؟
يعقوب ربيعي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
ما در جامعه شناس��ي انقالب اصطالحي 
 .)Thermidor(داريم به اس��م ترميدو
ترميدور به زبان س��اده، يعن��ي زماني كه 
انقالب خاصيت خودش را از دست داده و به 
ضدخودش تبديل مي ش��ود. در اين دوره 
انقالبيون از مس��ند قدرت كنار گذاش��ته 
مي شوند و افراد غيرانقالبي رأس حاكميت 
را به دست مي گيرند. به زبان ژورناليس��ت ها اين دوره دوره اي اس��ت كه انقالب فرزندان خودش را 
مي خورد. برينتون نويسنده امريكايي كشته شدن روبسپير در فرانسه، سلطنت كرامول در انگلستان، 
قدرت يابي لنين در روسيه و... را از جمله دوره هاي ترميدور مي داند.  آنچه برخي نيروهاي غربگراي 
داخلي از دهه ۷0 و به صورت ويژه در دولت قبل و از سال ۹۲ پيگير بودند، سياست عادي سازي انقالب 
يا normalization بود. پيگيري س��ند ۲0۳0، اصرار بر پذيرش يا پيوس��تن به كوانس��يون ها و 
كارگروه هايي مانند پالرمو و fatf، غربگرايي افراطي در حوزه سياست خارجي و... از جمله مواردي بود 
كه به شدت از سوي جريان غربگرا پيگيري مي شد و مي شود. اين گروه مرتب در اين بوق مي دميد كه 
بدون fatf حتي واكسن هم به ما نمي دهند، بدون ۲0۳0 از قافله آموزش و توسعه عقب مي مانيم و... . 
اما سراب و حباب غربگراها براي شكل گيري ترميدور يا نرماليزاسيون، پس از كياست رهبر 
معظم انقالب در مواردي مانند سند ۲0۳0، بدعهدي هاي امريكايي ها در داستان برجام و روي 
كارآمدن دولت انقالبي فروپاشيده است. امروز دولت انقالبي نشان داده نگاهش به ديپلماسي 
يك نگاه متوازن است، با اينكه با غرب مذاكره مي كند، اما همزمان نگاهش و ارتباطش با شرق 
و همسايگان را هم پيگيري مي كند. در همين زمان كوتاه فرضيه ها و اباطيل جريان غربگرا رو 
به ابطال گذاشته، نرم واكسيناسيون ملي از بسياري از بالد پيشي گرفته و ديگر كسي افزايش 

توان دفاعي را در مغايرت با ديپلماسي نمي داند و... . 
آنچه امروز زيباكالم، عبدي، حجاريان و امثالهم را مي آزارد، اين است كه انقالب اسالمي برخالف 
ديگر انقالب هاي دنيا فرزندان خود را نخورده كه هيچ، بلكه در حال بازگشت ريل انقالب به صاحبان 
و حاميان اصلي خودش است. لذا آنچه زيباكالم و امثالهم مي گويند را بايد از دريچه اين عدم تحقق 

آرزوهايشان ديد، آرزوهايي كه در حضور اوباماي مؤدب، ترامپ تاجر و بايدن خواب آلود فروپاشيد.

رونمايي از الماس 555/5 قيراطي انيگما در دوبي
كانال تلگرامي »كليك« نوشت: الماس 
س��ياه رنگ انيگما با وزن معادل ۵۵۵/۵ 
قيراط، اخيراً در حراج خانه ساتبي دوبي و 
در حضور جمعي از خبرنگاران به نمايش 
گذاشته شده اس��ت. اين قطعه خاص و 
كمياب نوعي كربنادو اس��ت كه به طور 
طبيعي تنها در برزيل و آفريقاي مركزي 
ياف��ت مي ش��ود.  س��وفي اس��تيونز، 
جواهرشناس حراج خانه ساتبي، منشأ اين الماس را فرازميني خوانده و پيدايش آن را به برخورد 
شهاب سنگ ها به زمين نسبت داده است. وجود ايزوتوپ هاي كربن و محتواي باالي هيدروژن در 
الماس سياه نيز اين مسئله را ثابت مي كند.  انيگما كه بزرگ ترين الماس تراش خورده جهان است، 
بعد از ساتبي به نمايشگاه لس آنجلس رفته و ماه فوريه در لندن به حراج گذاشته مي شود. قيمت 

در نظر گرفته شده براي اين گوهر كمياب حداقل برابر ۶/۸ ميليون دالر است.

داليل اهميت سفر رئيس جمهور به روسيه
كانال تلگرامي »پرس��مان سياس��ي« 
نوشت: شواهد نشان مي دهد كه ايران و 
روسيه در زمينه هاي دوجانبه )روابط 
اقتصادي، نظامي- امنيتي(، منطقه اي 
)نقش آنها در نظم جديد امنيتي منطقه 
خاورميانه( و بين المللي )برجام و مقابله 
ب��ا يك جانبه گرايي امريكا( اش��تراك 
منافع راهبردي دارند.  اين توسعه روابط 

ميان تهران و مسكو به داليل زير بسيار مهم است: 
دليل اول: مقام معظم رهبري براي سه گروه از كشورها اولويت در توسعه روابط قائل شدند: الف- 
كشورهاي همسايه، ب- كشورهاي مسلمان و ج- كشورهاي همسو به نظر من روسيه كشوري است 
كه هر سه ويژگي را دارد و از هر سه اولويت برخوردار است، همسايه است. در بسياري از مواضع با ما 
همسو است و با داشتن بيش از ۲۵ ميليون مسلمان عالقه مند به ايران، ظرفيت اسالمي خوبي دارد. 
دليل دوم: براي خنثي سازي فشار تحريم ها بايد با كشورهايي كه با وجود تحريم عالقه مند 

همكاري با ما هستند از جمله روسيه و چين روابط را توسعه دهيم. 
دليل سوم: ما با روس��يه منافع و تهديدات مشترك داريم، مسائلي مثل درياي خزر، قفقاز، 
سوريه، عراق و خاورميانه مسائل مشترك اين دو كشور هست و تهديداتي مثل تحريم هاي 

امريكا و... تهديدات مشترك ماست. 
دليل چهارم: روسيه براي اجراي مقاصد خود در خاورميانه، آسياي مركزي، قفقاز، افغانستان 
و حوزه خليج فارس به كمك ايران نيازمند است. قدرت منطقه اي ايران روسيه را نيازمند به 

روابط با ايران مي كند. 
دليل پنجم: روسيه كشوري است كه عضو دائم شوراي امنيت است، در پيمان هاي منطقه اي 
نقش محوري دارد، جزو كش��ورهاي صنعتي اس��ت و در اتحاديه گمركي اوراس��يا و پيمان 

شانگهاي عضو اصلي است. 
دليل ششم: منابع داخلي روسيه به گونه اي اس��ت كه مي تواند بسياري از نيازهاي ايران را 
با ترجيحات فراوان تأمين كند. به عنوان مثال ۴0 ميليون تن گندم مازاد ساالنه و همچنين 

نهاده هاي دامي و گوشت و...
دليل هفتم: وجود منافع مشترك در حوزه انرژي و نظامي كه از اهميت خاص خود برخوردار است.

 گفت وگو مهم ترين پيوست دهنده 
ملت و حاكميت

سميه عبداللهي در توئيتي نوشت: از اشتباهات فعلي نظام تبيين نكردن 
سياست هاي تعامل با چين و روسيه است، مردم بايد بدانند چرا با اين دو 
كشور؟ مهم ترين پيوست دهنده ملت و حاكميت اصل گفت وگو ست و اين 
سال ها گفت وگو با سخنراني و شعار و مدح و اداي جان نثاري اشتباه گرفته 

شد. نه روسيه هراسي و نه وادادگي، بلكه مسئله ما چگونگي تعامله.  

 برخي نمي خواهند 
سيره متأخر امام را ببينند

دكتر داود مهدوي زادگان در توئيتي نوشت: امام خميني)ره( در آغاز تأسيس 
جمهوري اسالمي ايران، نظارت روحانيت بر امر حكمراني را كافي مي دانست. 
پس به قم بازگشتند، ولي در ادامه خطر تكرار مشروطه و بازگشت استبداد را 
احساس كردند. پس حضور ولي فقيه در متن حكمراني را ضروري دانستند، 

لذا به تهران بازگشتند. برخي نمي خواهند سيره متأخر امام را ببينند.

از دارك مود استفاده كنيم؟
كانال تلگرامي »فجازيست« نوشت: دارك مود از اون چيزهايي هست كه با 
اضافه شدن به گوشي هاي موبايل خيلي زود ترند شد و كاربرهاي زيادي ازش 
استفاده مي كردن. بهانه خيلي ها براي استفاده از اين امكان، مصرف باتري 

كمتر و آسيب نرسيدن به چشم هاست. نكته هايي كه هر دو اشتباه هستن!
مصرف كمتر باتري بستگي به پنل گوش��ي داره و اگر OLED باشه و 
حالت تاريك هم واقعاً سياه باشه و نه خاكستري يا سرمه اي، اينجوري 

يك ساعت از گوشي بيشتر مي تونين استفاده كنين.

    تصویر منتخب

   صفحه توئيتري دريادار با انتشار تصوير فوق نوشت: وقتي فرمانده سابق دژبان ارتش بشه 
آجودان رئيس جمهور؛ فقط خط اتو رو ببينيد! ايشون اميرسيد محمدرضا حسيني هستند 
و هميشه در مراسمات استقبال رسمي و خارجي پشت سر رئيس جمهور حركت مي كنند. 
حركت يك امير ارتشي پشت سر رئيس جمهور كشور در سفر خارجي فقط يك پيام داره، 

يعني برو جلو، خيالت تخت پشتت به ما گرم باشه.


