
    حسين دليريان:
جنگنده هاي س��عودي و اماراتي از ديروز تا 
حاال قريب به 200 بار نقاط مختلف يمن از 
جمله صنعا، صعده، الحديده و... را بمباران 
كرده اند و همچنان ديوانه وار در حال بمباران 
هستند. در يك فقره بمباران زندان صعده، 
بيش از 60نفر تاكنون به شهادت رسيده اند، 

سازمان هاي بين المللي كجا هستند؟!
    امير صالحي:

حداقل ۱۸0نفر انسان بي گناه ديگر در بمباران 
كور جنايتكاران سعودي- اماراتي با حمايت كامل 
نايس هاي حقوق بشري غربي و سكوت مطلق 
سازمان هاي پرطمطراق شان قتل عام  شده اند.  
هر جايي از اين كره خاكي انسان بي گناهي به 
قتل مي رسد، پاي تسليحات غربي در ميان است، 

اما نگراني آنها تسليحات ايراني است.

    صادق فرامرزي:
سالم بر آن جغرافياي  محصوري كه به اندازه 

تمام تاريخ مقاومت كرد... #نحن_اليمن
    سيد مهدي دزفولي:

رژيم س��عودي به زندان��ي در يمن مظلوم، 
حمله هوايي ك��رده و ۱۷0 زنداني كش��ته 
ش��دند و صداي هيچ كس هم در جهان در 
نمياد! طبق آمار رسمي تاكنون ۳۷۷ هزار 
نفر در يمن ش��هيد ش��دند ك��ه ۷0 درصد 
كودكان هستند. چقدر تهوع آور است زندگي 
در چنين دنيايي با ب��ودن چنين گرگ ها و 

ظالميني. چرا ما بايد ساكت باشيم؟
    پژمان دوستي:

لعنت بر دنيايي كه چشمش رو روي اين همه 
جنايت در يمن بست. #لعن_اهلل_آل_سعود 

#يمن_مظلوم_مقتدر #يمن

    امير فروغي:
امروز يمن م��الك و معيار اين��ه كه چقدر 

وجدان در وجود آدما نهفته است. 
    طه حسن نيا:

بايد از آل س��عود يهودى و آل نهي��ان و زايد 
به خاطر جنايت در يمن و كش��تن كودكان 
مظلوم انتقام س��خت گرفت! به خدا سكوت 
هر مسلمان خيانت اس��ت به قرآن و اسالم 
و در قيامت بايد با ش��رمندگى مقابل پيامبر 
اسالم)ص( حاضر شويم! خدا نابودتان كند 

ان شاء اهلل اى حاكمان سعودى و امارات. 
    اميد نريماني:

اگه چشمان تو آبي بود هم سازمان ملل براي 
تو اش��ك مي ريخت هم سازمان به اصطالح 
حقوق بش��ر! هم س��لبريتي ها برات اشك 
مي ريختن هم روشنفكرا جلوي در سفارت 

خونه كشورت شمع روشن مي كردن! براي 
اينا زماني »بني آدم اعضاي يكديگرند« كه تو 
در يك كشور اروپايي باشي نه تو يمن و عراق 

و سوريه و افغانستان!
    سيدپيمان طاهري:

كسي كه تاريخ يمن را بخواند، مي داند يمني ها 
تسليم ناپذيرند. يمن را نمي شود با زور مطيع 

كرد، اين خصلت اين مردمان است. 
    رسول شكري نيا:

دنياي امروز سرشار از دروغ، كينه و كذب است. 
جنايات هفت ساله ائتالف سعودي و جنايت هاي 
آن عليه ملت مظلوم يمن با هيچ قاعده انساني 
سازگار نيس��ت و هيچ گاه فراموش نمي شود. 
مدعيان حقوق بشر امروز خفه خون گرفته اند و 
چشم هاي خواب آلود و بيمارشان اين جنايات 

را نمي بيند؟! #يمن_مظلوم_مقتدر
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 لعنت بر دنیایی که چشم
بر جنایت در یمن بسته است

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به جنايت جديد حكام سعودي و اماراتي در يمن و بمباران كودكان صنعا

با حمله جنگنده هاي س�عودي و امارات�ي به ۲۰۰ نقط�ه از يمن در روزهاي گذش�ته 
خرابي هاي بسياري در ش�هرهاي صنعا، صعده و الحديده به بار آمد كه موجب ويران 
ش�دن خانه هاي بس�ياری و آواره ش�دن و ش�هادت بس�ياري از كودكان يمني شد. 
كاربران ش�بكه هاي اجتماعي ط�ي توئيت هايي با اعتراض به اي�ن جنايت از آوارگي 

كودكان يمني نوشتند. كاربران به سكوت مجامع بين المللي نيز معترض بوده و بستن 
چش�م روي اين جنايات را مصداق همراهي با ظلم دانس�تند. برخي از اهالي توئيتر 
نيز از نقش كش�ورهاي غربي به خصوص امري�كا در جنايات س�عودي ها و اماراتي ها 
نوشتند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص مرور شده است. 

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.

چرا آزادگان اهل زهد و قناعتند؟
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

يك فلسفه زهد، آزادي و آزادگي است. ميان زهد و آزادگي پيوندي 
كهن و ناگسستني برقرار است. نياز و احتياج مالك »روبه مزاجي« است 
و بي نيازي مالك »آزادگي.« آزادگان جهان كه سبكباري، سبكبالي 
و قابليت تحرك و پرواز، اصيل ترين آرزوي آنهاست، از آن جهت زهد 
و قناعت را پيشه مي سازند كه نيازها را تقليل دهند و به نسبت تقليل 

نيازها خويشتن را از قيد اسارت اشياء و اشخاص رها سازند. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد كتاب 

»سيري در نهج البالغه«، ص22۵

   آیينه نفس

چشمهاطولعمرماراپيشبينيميكنند!

ابوذر گوهري در كانال تلگرامي خود نوشت: در حالي  كه مشاركت در ميان جوانان ۱۸تا 
29سال امريكايي رو به افزايش است، 60درصد آنها به حزب دموكرات رأي مي دهند. به 

عبارت بهتر جوانان امريكايي بيشتر به جناح چپ گرايش پيدا كردند. 

رضا عابدي گنابادي در توئيتي نوش��ت: براس��اس نامه اليزابت وارن و تع��دادي ديگر از 
نمايندگان كنگره به بايدن، امريكا در دو دهه گذشته بيش از 4۸ هزار نفر از غيرنظاميان را 

در هفت كشور دنيا توسط حمالت پهپادي به قتل رسانده است. 

كانال تلگرامي »فرارو« ترجمه مقاله اي از 
»sciencealert« را به اشتراك گذاشت. 
در اي��ن مقاله مي خوانيم، تش��خيص عمر 
بيولوژيكي ه��ر فرد و اينك��ه در چه زماني 
به زوال كامل مي رس��د، هنوز ب��راي علم 
غيرممكن است، اما دانشمندان اخيراً يك 
مدل يادگيري ماشيني آموزش داده شده 
را توس��عه داده اند كه مي تواند س��ال هاي 
زندگي افراد را به س��ادگي با نگاه كردن به 
شبكيه چش��م كه بافت پشت چشم است، 

پيش بيني كند. 
واضح است كه افزايش سن بر بدن همه افراد 
تأثير مي گذارد، اما فقط به اين دليل كه دو 
نفر سال هاي يكس��اني از عمر را پشت سر 
مي گذارند، به اين معني نيس��ت كه از نظر 
فيزيكي با س��رعت يكس��اني در حال زوال 
هستند. همين امر دانشمندان را به انديشه 
فرو برده ك��ه راهي مطمئ��ن و دقيق براي 
تش��خيص زودهنگام اين زوال بيابند. حاال 
به نظر مي رسد كه يك اسكن سريع و بدون 
درد از كره چشم انس��ان، روزي مي تواند به 
پزشكان كمك كند تا سريع تر »سالمنداني« 
را كه در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار 

دارند، شناسايي كنند. 
به عبارت ديگر، نگاه كردن عميق به چشمان 
يك ف��رد مي تواند راه بس��يار بهتري براي 
اندازه گيري سن واقعي بيولوژيكي او باشد و 
اين مي تواند نقش بسيار حياتي در سالمت 

آينده بيماران ايفا كند. دانشمندان اكنون 
يك مدل يادگيري ماش��يني آموزش داده 
شده را توسعه داده اند كه مي تواند سال هاي 
زندگي افراد را به س��ادگي با ن��گاه كردن 
به ش��بكيه چش��م، پيش بيني كن��د. اين 
الگوريتم به قدري دقيق است كه مي تواند 
سن نزديك به 4۷هزار بزرگسال ميانسال و 
مسن در بريتانيا را در يك براكت ۳/۵ سال 

پيش بيني كند. 
در واقع بيش از يك دهه قبل اين الگوريتم 
روي اين تعداد افراد آزمايش شد كه هزار و 
۸۷۱ نفر از آنها طي اين مدت از دنيا رفته اند. 
اغلب اين افراد درگذش��ته، شبكيه چشم 
پيرتري نس��بت به ديگر افرادي داش��تند 
كه هنوز زنده هس��تند. به عنوان مثال، اگر 
الگوريت��م پيش بيني مي كرد كه ش��بكيه 
چش��م افراد يكس��ال از س��ن واقعي شان 
بزرگ تر اس��ت، خطر مرگ به هر دليلي در 
۱۱سال آينده، 2درصد افزايش مي يابد و در 
همان مدت زمان، خطر مرگ آنها به دليلي 
غير از بيم��اري قلبي عروقي يا س��رطان، 

۳درصد افزايش يافت. 
البته بايد توجه داشت كه اين يافته ها صرفاً 
مشاهده اي هستند به اين معني كه ما هنوز 
نمي دانيم چه چيزي اين رابطه را در سطح 
بيولوژيكي هدايت مي كند. ب��ا اين وجود، 
نتايج شواهد فزاينده اي را تأييد مي كند كه 
شبكيه چشم به آسيب هاي ناشي از افزايش 

سن بسيار حساس است. از آنجا كه اين بافت 
مرئي ميزبان رگ هاي خوني و اعصاب است، 
مي تواند اطالعات مهمي در مورد سالمت 

عروق و مغز يك فرد به ما بدهد. 
مطالع��ات قبل��ي نش��ان داده اس��ت كه 
سلول هاي پشت چشم انسان مي توانند به 
ما در پيش بيني ش��روع بيماري هاي قلبي 
عروقي، بيماري كليوي و ساير عالئم پيري 
كمك كنند، اما اين اولين مطالعه اي است 
كه »شكاف س��ني ش��بكيه« را به عنوان 
يك پيش بيني كننده قوي مرگ و مير ارائه 
مي كند. دانشمندان در خصوص اين يافته ها 
مي گويند: »ارتب��اط قابل توجه بين فاصله 
سني شبكيه و مرگ و مير غيرقلبي عروقي/

غير سرطاني، همراه با ش��واهد رو به رشد 
ارتباط بين چشم و مغز، ممكن است از اين 
تصور حمايت كند؛ شبكيه چشم مي تواند 

»پنجره اي« به بيماري هاي عصبي باشد.«
با اين حال، از آنجا كه تنه��ا 20 نفر در اين 
مطالعه به دليل زوال عقل ج��ان خود را از 
دست دادند، نويس��ندگان نتوانستند اين 
اختالل خاص مغزي را با س��المت شبكيه 
مرتبط كنند. آنها همچنين خاطر نش��ان 
مي كنن��د كه م��رگ و مير ه��اي مرتبط با 
بيماري هاي قلبي عروقي در سال هاي اخير 
كاهش يافته است، زيرا پزشكي توانسته به 
پيشگيري از عواملي كه زماني مي توانست 
افراد را دچار اين عوارض كند، كمك نمايد. 

اين بدان معناس��ت كه س��المت ش��بكيه 
همچنان مي تواند لنز مهمي براي سالمت 
قلب و عروق باش��د، به  رغم اين واقعيت كه 
با مرگ و مير قلبي عروقي مرتبط نيست. به 
عنوان مثال، مطالعات قبلي نشان داده  است 
كه عكس هاي شبكيه مي تواند به پيش بيني 

عوامل خطر قلبي عروقي كمك كند. 
نويس��ندگان اين تحقيق نتيجه مي گيرند: 
»اي��ن داده ه��ا از اي��ن فرضي��ه حماي��ت 
مي كند كه شبكيه چش��م نقش مهمي در 
روند پي��ري دارد و به آس��يب هاي تجمعي 
ناشي از افزايش س��ن كه خطر مرگ و مير 
را افزايش مي دهد حس��اس اس��ت.« ساير 
روش ه��اي پيش بيني كننده موجود س��ن 
بيولوژيك��ي، مانند تصويرب��رداري عصبي، 
ساعت متيالسيون DNA و ساعت پيري 
به اندازه اي كه فاصله س��ني شبكيه نشان 
مي دهد، دقيق نيستند. اين در حالي است 
كه روش هاي اشاره شده همچنين مي توانند 
پرهزينه، زمان بر و حتي پر عوارض باشند، در 
حالي كه شبكيه چشم به راحتي و در كمتر 
از پنج دقيقه اسكن مي شود. اگر بتوانيم در 
مورد نحوه اتصال اين اليه بافت به بقيه بدن 
بيش��تر بياموزيم، پزش��كان مي توانند ابزار 
جديد و عالي را براي تش��خيص زودهنگام 
تاريخ مرگ افراد، در اختيار داش��ته باشند. 
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Ophthalmology منتشر شده است.

گرايش جوانان امريكايي به جناح چپ قتل بيش از 48هزار غيرنظامي در حمالت پهپادي امريكا

تمركز مجلس بر بخش هاي پيشران
اميرحسين يزدان پناه در رشته توئيتي 
نوشت: قانون جهش توليد دانش بنيان 
يكي از اقدامات اساس��ي مجلس براي 
حماي��ت قاط��ع از جوان��ان نخب��ه و 
شركت هاي دانش بنيان است. اميدوارم 
تخريب  كنن��دگان سياس��ي مجل��س 

يازدهم چشم بر آن نبندند. 
با وجود هم��ه دروغ هايي ك��ه درباره 
مجلس گفته مي شود و هجمه س��ازي هاي سياسي و حاش��يه پردازي ها مجلس يازدهم در 
حوزه هاي مؤثر اقتص��ادي ريل گذاري هاي مهمي كرده كه به ش��رط اج��راي دقيق آن، در 
ميان مدت شاهد ثبات در آن بخش ها و ان شاءاهلل معيشت مردم و اقتصاد كشور خواهيم بود. 

براي اين مهم مجلس روي بخش هاي پيشران دست گذاشته است از جمله:
الف. مسكن: تصويب قانون جهش توليد مسكن، تصويب قانون ماليات بر خانه هاي خالي.

ب. توليد و اش��تغال: تصويب طرح تأمين امنيت غذايي به نفع كش��اورز و توس��عه صنعتي 
كشاورزي، تصويب طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار. 

ج. پولي و مالي: اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع خريدار و واحد هاي توليدي داخلي، 
ورود به اصالح ساختار بانك مركزي با هدف مهار بانك ها و سونامي نقدينگي بعد از ۵0سال و 

تصويب شور اول طرح ماليات بر داللي و سوداگري. 
اين موارد، اشاره خالصه به كارنامه مجلس بود. 

شواهد افول امريكا در حوادث قزاقستان
فردين ساروخاني در كانال تلگرامي »نجوا« 
نوش��ت: وقتي از افول امري��كا صحبت 
مي كنيم، عده اي در داخل نگران شده و به 
 نوعي سعي مي كنند اين واقعيت را كتمان 
كنند؛ اما در واقعيت ميداني، امريكا تنها 
روي قدرت رس��انه اي خود استوار مانده 
است و ديگر توانايي اعمال قدرت خود را 
در سراس��ر دنيا ندارد.  جديدترين مثال 
براي اين ادعا، حوادثي است كه چندي پيش در كشور قزاقستان رخ داد. همانطور كه مي دانيد 
قزاقستان از بازماندگان فروپاشي شوروي است و حكومت آن همچنان ذوب در روسيه و كرملين 
است.  چندي پيش به دليل شرايط نامناسب كرونايي و عواقب اقتصادي ناشي از آن، قيمت سوخت 
در اين كش��ور به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. با توجه به اينكه قزاقستان كشوري سردسير 
است، بهاي پرداختي بابت سوخت فشار زيادي را به مردم قزاقستان وارد مي آورد.  مردم ناراضي 
قزاقستان در واكنش به گراني سوخت در اين كشور به خيابان ها آمدند و اعتراض مسالمت آميز 
خود را به اين شكل ابراز كردند، اما مدتي نگذشت عده اي شورشي كه بعدها مشخص شد ارتباط 
نزديكي با اياالت متحده داشتند، بر اعتراضات مس��المت آميز مردم سوار شده و به زودي اختيار 
بسياري از مراكز دولتي اين كشور را در دست گرفتند.  اوضاع قزاقستان بسيار وخيم بود و هرلحظه 
احتمال براندازي نظام حاكم بر اين كشور پررنگ تر مي شد. دولت قزاقستان به سرعت دست خود 
را به سمت كرملين دراز كرد و نيروهاي صلح بان روسيه عازم اين كشور شدند.  اكنون اعتراضات 
در قزاقستان فروكش كرده و دولت اين كش��ور به ميزان زيادي كنترل اوضاع را در دست گرفته 
است. امريكا بار ديگر نتوانست برنامه هاي خود را در س��طح جهان اجرايي كند و نفوذ خود را در 
اطراف مرزهاي روس��يه افزايش دهد. اين عدم موفقيت امريكا در براندازي حكومت قزاقستان، 
به خوبي بيانگر افول امريكا در سطح جهان است.  حال سؤالي كه پيش مي آيد اين است، امريكايي 

كه نتوانسته دولت قزاقستان را ساقط كند، با چه اميدي حرف از رژيم چنج در ايران مي زند؟

دو روايت از سوگ
محمود مقدسي با اشاره به تصوير فوق در 
كانال تلگرامي خود نوشت: در اين تصوير 
دو وضعيت با نوع��ي بيان طنزآميز با هم 
مقايس��ه ش��ده اند. يكي مراحل سوگ 
براس��اس پژوهش هاي مرتبط و ديگري 
روايت��ي از اندوه و س��وگ تح��ت عنوان 
»تجربه ي من.« روايت اول، مدلي نظري 
براي فه��م و درمان اس��ت و روايت دوم، 
اتفاقي است كه در واقعيت و تجربه شخصي بسياري از ما مي افتد.  سوگ ما آدم ها اغلب بريده بريده، 
پر از رفت و برگشت، بي قاعده، پر از تكرار و آميزه اي از سردرگمي و شوكه شدن هاي مدام است. در 
نهايت شايد بتوان به الگوهايي براي سوگ رسيد، اما بايد بدانيم هميشه بخش هايي از ما رشديافته تر 
از بخش هاي ديگرانند و مراحل سوگ را به قاعده تر و سريع تر طي مي كنند و بخش هايي عاطفي تر، 
بدوي تر و بي كالم ترند و خيلي دير با سوگ و اندوه كنار مي آيند. گاهي هم هيچ  وقت سوگواري شان 
به پايان نمي رسد.   گاهي يك بو يا يك تصوير، چنان بر ما اثر مي گذارد كه گويي همه تالش هاي 
پيشينمان بي فايده بوده  اند و هيج چيزي سر و سامان پيدا نكرده است. هر كدام از ما از جايي به بعد 

سوگوارانه به زندگي ادامه مي دهيم و در ميان رفت و برگشت مراحل مختلف آن زندگي مي كنيم.

اعتياد فرزندان به اينترنت را جدي بگيريد
س��يدعليرضا آل داود در رشته توئيتي 
نوشت: اعتياد اينترنتي فرزندان خود را 
جدي بگيريد. اعتياد اينترنتي گونه اي از 
مشكالت رواني محس��وب مي شود كه 
كاربر به عناصر ارتباطي و اينترنتي مانند 
شبكه هاي اجتماعي، بازي هاي رايانه اي، 
خريد اينترنتي و... معتاد مي شود و زمان 
زيادي را بدون هدف در اينترنت سپري 
مي كند.  كودكان و نوجوان به واسطه سن كم، نداشتن تسلط و آگاهى كافي در فضاى مجازى 
مى توانند قربانى آسيب ها و تهديدات اين فضا شوند. در اينجا سه نكته مهم براى حفظ امنيت و 

حريم خصوصى كودكان در فضاى مجازى بيان شده است.
 ۱- تنظيمات امنيتى را فعال نماييد؛  تنظيمات امنيتى و حريم خصوصى دستگاه هايى كه در 

اختيار كودكان قرار دارند را فعال كرده و به طور مداوم آنها را بررسى نماييد. 
2- بر فعاليت شان نظارت كنيد؛ براي استفاده كودكان از فضاى مجازى قانون بگذاريد و به صورت 

دوره اى و با استفاده از نرم افزارهاى مانيتورينگ بر فعاليت كودكان نظارت داشته باشيد. 
۳- مراقب ارسال تصاوير باشيد؛ مراقب تصاويرى كه كودكان مى توانند در فضاى مجازى انتشار دهند، 
باشيد و دسترسى آنان را خصوصاً به تصاوير خصوصى محدود كنيد. #كليك_امن #كودكان_سايبري

فريب امريكايي ها را در مذاكره نخوريد!
احمد بنافي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: مذاكرات به هسته سخت خود رسيده و طرفين بر 
سر خواسته ها و مواضع خود پافش��اري مي كنند. به نظر مي رسد بخش سخت و مهم مذاكرات 
بيشتر مربوط به موضوع تحريم  ها و مدت زمان الزم براي راستي آزمايي باشد؛ چسبندگي بيش از 
حد امريكايي ها به تحريم، مانع از پيشرفت ملموس مذاكرات شده است. امريكايي ها كماكان به 
تحريم به عنوان يك سالح راهبردي عليه ايران مي نگرند.  اين وابستگي براي آنان اگر در توافق 
احياي برجام از دست رود، بسيار دردناك و غيرقابل  جبران خواهد بود كه همين امر هم باعث شده 
امريكايي ها به فكر حفظ بخشي از تحريم ها براي در دست داشتن ابزار اعمال فشار مجدد بر ايران 
در فرداي توافق باشند. از طرفي جمهوري اسالمي، امريكايي ها را در يك پروسه زماني در تنگناي 
راهبردي قرار داده است كه هزينه ادامه وضع موجود را براي طرف هاي مدعي باال مي برد.  نكته حائز 
اهميت اين است كه امريكايي ها مي خواهند در همين مقطع با اتكاي به تاكتيك ايجاد محدوديت و 
سقف زماني براي مذاكرات، توان چانه زني و قدرت امتيازگيري را از ايران بگيرند. اعالم ضرب االجل 
در مذاكرات چيزي جز عمليات رواني و ابزار فشار براي جلوگيري از امتيازدهي بيشتر به ايران 
نيست. پذيرش سقف زماني براي جمهوري اسالمي دقيقاً بازي در طرحي است كه امريكايي ها 
براي ايران تدارك ديده اند. اين ش��گرد امريكايي ها حين مذاكرات، براي فرار از تنگناي موجود 
است. امريكايي ها در اين مقطع به شدت به احياي برجام نياز دارند و سعي مي كنند با پيشنهاد هاي 
اغواكننده از جمله توافق موقت و در كنار آن عمليات رسانه اي، توافق نهايي را براي خود كم هزينه 
كنند.  تيم مذاكره كننده كشورمان نبايد فريب امريكا را بخورد و اسير بازي هاي طرف مقابل شود و 
خود را در موضع ضعف قرار دهد. آگاهسازي افكار عمومي در كنار جلوگيري از تأثيرپذيري اقتصاد 
كشور از روند مذاكرات و عمليات رواني طرف مقابل و همچنين عدم پذيرش محدوديت زماني 

مذاكرات، تنها راه خنثي نمودن نقشه امريكايي در مقطع فعلي است .

 فصل، فصل برداشت گواوا تو 
سيستان و بلوچستان است

مجيد بامري در توئيتي نوشت: فصل، فصل برداشت گواوا تو سيستان و بلوچستانه؛ 
ميدونم اسمش براتون از اون خربزه درختي هم عجيب غريب تره، اگه دوست 

دارين اين ميوه جالب رو ببينيد حتماً به اين گوشه ايران عزيز سفر كنيد...

دعواي زرگري نفيو با رفقا
مسعود براتي با اس��تناد به خبري از »nbcnews« در توئيتي نوشت: 
ريچارد نفيو از تيم امريكا بيرون آمده و دليلش اختالف نظر با راب مالي 
بيان شده، اما به نظر مي رسد بيشتر يك #دعواي _ زرگري باشه تا مالي 
روي توافق در كوتاه مدت كار كند و نفيو به همراه روزنبرگ از خزانه داري 

و كوهن از سيا، روي #بازپخت_تحريم در ميان مدت كار كند.

عقده گشايي در لواي نقد!
اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشت: با نقد رئيسي مخالف نيستم، اما 
مقابل كساني كه مي خواهند نقاط قوت او را به عنوان نقطه ضعف نشان 
دهند، بايد محكم ايستاد. كساني كه بازديد رئيسي از مناطق سيل زده 
كرمان آن هم بالفاصله بعد س��فر مسكو را هجو مي كنند، همان هايي 
هستند كه رئيس جمهور محبوبشان بعد از س��يل گلستان در كيش 

بود و برنمي گشت.
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