
   محمدجواد اخوان:
موضع ما نسبت به مذاكره مستقيم از دولت 
قبل تاكنون تغييري نكرده اس��ت. مسئله 
اصلي رعايت دو ش��رط بنيادي توافق خوب 
و تضمين باالس��ت كه اگ��ر در همان زمان 
دولت روحاني رعايت مي شد، امروز اساساً به 

مذاكره اي نياز نبود. 
   اميرحسين ثابتي:

به��ادري جهرمي س��خنگوي دولت گفته: 
»دولت هي��چ توافق��ي را كه منج��ر به لغو 
تحريم ها نباشد، نمي پذيرد. چه موقت باشد 
يا چيز ديگري.« موضع درست و دقيقي است. 
صبر مي كنيم و نتيجه نهايي مذاكرات را با 

همين جمله مي سنجيم... 
   سيد عبداهلل متوليان:

۱- مطالب��ه لغو تحريم ه��ا و تضمين عدم 

بازگشت آنها به عنوان پيش شرط بازگشت 
امريكا به ميز مذاكره سبب دست برتر ايران 
شده؛ ۲- بازگشت امريكا به ۱+٤ بدون لغو 
تحريم ها و ارائه تضمين براي امريكا دست 
برتر ايج��اد مي كند؛ ۳- ايران ب��ا مذاكره با 
امريكا خ��ارج از۱+٤ مي تواند اين توطئه را 

خنثي كند. 
   ب. بهنام:

در ديپلماس��ي بين اينكه با ناز بگويي»اگر 
شرايط را مساعد ببينيم، مي توانيم با امريكا 
مذاكره مستقيم داش��ته باشيم« با اينكه به 
عنوان ر. ج يك كشورشش ماه هر روز ناشتا 
جلوي دوربين نشس��ته و به طور ذلت باري 
گدايي مذاكره كرده و با خنده هاي سخيف 
براي دلبري بايدن لودگي كني، فرق بسياره. 

كاش بفهميد اين رو!

   عبداهلل گنجي:
نمي دانم مذاكره مس��تقيم با امريكا گمانه زني 
است يا تاكتيك. اگر قرار است صورت گيرد نبايد 
در قالب ۱+5 بلكه دوجانبه باشد. حضور امريكا 
در جمع به معني بازگشت امريكا به برجام بدون 
تضمين عمل به آن اس��ت. هدف اصلي امريكا 
از بازگشت به برجام اس��تفاده از ظرفيت هاي 
تنبيهي آن اس��ت. چيزي ك��ه االن نمي تواند. 
مذاكره مس��تقيم يك احتمال است هر موقع 
آورده اي داشته)مذاكره براي مذاكره نبوده( نظام 

با اصل زمان شناسي به آن توجه كرده. 
   مهدي خانعلي زاده:

اتخاذ راهب��رد »جن��گ نمي ش��ود؛ مذاكره 
نمي كنيم« از سوي رهبر ايران، رئيس جمهور 
امريكا را به راهبرد »التماس مي كنيم؛ مذاكره 
كنيد« متمايل كرده است. سياست گذاري براي 

سياست خارجي، كار آدم هاي بزرگ است. 
   حمزه غالبي:

دوره جنگ با امريكا مس��تقيم مذاكره كرديم 
) مك فارلين(؛ دوره آقاي خاتمي مس��تقيم با 
امريكا مذاكره و همكاري كرديم )افغانستان(؛ 
دوره احمدي نژاد با امريكا مس��تقيم مذاكره 
كرديم. مشايي در امريكا و واليتي در عمان؛ دوره 

روحاني با امريكا مستقيم مذاكره كرديم و... 
   علي بيطرفان:

تا زماني ك��ه ايران، ايران باش��ه و امريكا هم 
امريكا باشه مذاكره اين دو كشور به نتيجه اي 
نميرسه. البته ممكنه در شرايط خاصي مثل 
دعواي بچه ها كه موهاي همديگه رو تو دست 
گرفتن به يه توافق )ول كن تا ول كنم( برسيم، 
ولي اين مقطعيه قطعاً و هيچ وقت ما به توافق 

عميق نخواهيم رسيد.
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 شرط هر مذاكره اي 
تأمين منافع ملي و تضمين باالست

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به موضع وزير امورخارجه درخصوص احتمال مذاكره با امريكا در صورت نياز

سخنان اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه درخصوص مذاكره مشروط با امريكا در صورت 
نياز با سيلي از واكنش هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه بود. برخي كاربران با 
هرگونه مذاكره اعالم مخالفت كردند و مذاكره مستقيم با امريكا را از نگاه انقالبي ممنوع 
دانستند. برخي ديگر از كاربران با بازخواني تاريخ سياست خارجي پس از انقالب اسالمي 

بيان داشتند، هر زمان عقالنيت انقالبي ايجاب كرده و محاسبات نشان داده مذاكره ممكن 
است آورده اي براي مردم داشته باشد، مذاكره را پذيرفته و هيچ گاه اصل گفت وگو براي 
حل مشكالت مردم در گفتمان انقالب اسالمي نفي نشده است، برخي كاربران هم از موضع 
ورود به مذاكره نوش�تند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور  می كنيم. 

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.

آيا نماز اول وقت بدون حضور قلب هم 
انسان را باال مي برد؟

كانال تلگرامي »مركز نشر آثار آيت اهلل بهجت)ره(« پرسش و پاسخي 
از حضرت آيت اهلل بهجت)ره( در حاشيه درس خارج اصول مورخ 
۱٩فروردين ۱۳٨٨ را منتشر كرد. از حضرت بهجت)ره( پرسيدند 
اينكه حضرت آقاي قاضي فرمودند هركس نماز اول وقت بخواند، به 

مقام مي رسد، آيا نماز با حضور قلب مراد ايشان بوده يا خير؟
حضرت آيت اهلل بهجت)قدس سره( فرموده اند: نه! اگر نماز با حضور 
قلب ]مرادشان باش��د[، آن وقت سؤال مي كنند كه چگونه نماز ]با 
حضور قلب[ را بخواند؟ به چه س��ببي بخواند نماز كامل را؟ اينكه 
چيزي به دست نداد. وقتي چيزي به دست مي دهد كه بگويد مطلق 
نماز، مطلق نماز را كسي مقيد باشد در اول وقت، به نماز عالي مي رسد. 

مي رسد خودش، تكويناً! شيئاً فشيئاً، روزبه روز مي رود باالتر. 

   آیينه نفس

نويسنده با »ماتي خان« شما را خسته نمي كند

با اين حكايت مي توانيم پير شويم

مهدي خانغلي زاده توئيت كرد: آلباني، جديدترين محل شاخ به شاخ شدن چين و امريكاست؛ 
كشوري كه با توجه به استقرار بخشي از اعضاي سازمان منافقين، براي ما ايراني ها هم اهميت 

داره، حاال بايد منتظر موند و ديد كه اين مسئله، منافقين رو باز هم آواره مي كنه يا نه. 

امير فرحزادي در توئيتي نوش��ت: دو تصوير از هان جونجيا رانن��ده قطار چيني با فاصله 
۲6سال! پرايد در ايران عمر ۲٨ساله داره، بگذاريد كنار اين عكس و پيشرفت در امر توليد! 

همين قياس براي گل گرفتن در خودروسازي با تفكر ليبرال كافي است. 

الدن عظيمي در »مجل��ه الكترونيكي واو« 
نوشت: اگر مي خواهيد بدون هيچ پيش فرضي 
به دل داستان برويد و ذره ذره از حكايت »ماتي 
خان« باخبر شويد و شيريني كشف موضوع را 
تجربه كنيد، لطفاً همين حاال اين يادداشت 
را كن��ار بگذاريد و كتاب را ش��روع كنيد. در 
چنين مواجه  اي با كتاب، طرح جلد و عنوان، 
شخصيت اصلي را به ما معرفي مي  كند: مردي 

تركمن به نام »ماتي خان.«
داستان از جايي نزديك به پايان شروع مي شود 
و ما در فصل اول تقريب��اً هيچ چيز از ماجرا را 
نمي دانيم. راوي دان��اي كل هم در اين فصل 
كمكي به ما نمي  كند. همين ابهام، ش��روع 
اشتياق به خواندن ادامه ماجراست. از فصل 
دوم كه سرگذشت ماتي خان روايت مي  شود 

تا ابهامات آغاز كتاب را برطرف كند. 
داستان »ماتي خان«، روايت طايفه اي از قبايل 
تركمن است كه در حاشيه رود اترك ساكن 
شده اند و روستايي را به نام »خايرخوجه« بنا 
كرده اند. اهالي اين آب��ادي در اثر بي اخالقي 
امنيه  هاي رضاخان و چپاول شدن اموالشان 
و ماجراي كش��ف حجاب اتفاقات ناگواري را 
از سر مي گذرانند كه جانمايه داستان است. 
»ماتي خان« بزرگ اين طايفه است و روايت 

حول محور او مي  گردد. 
»عبدالرحمن اونق« نويسنده تركمن، براي 
نوشتن اين اثر سوژه بكري را برگزيده و از آن 
مهم تر اينكه به خوبي آن را ساخته وپرداخته 
اس��ت. روايت  پردازي، برگ برنده نويسنده 
است. در واقع نويسنده به خوبي واقف است كه 

چگونه از ديگر ظرفيت هاي داستان  نويسي 
مانند ديالوگ و توصيف و شخصيت پردازي و 
خرده روايت ها استفاده كند تا بر جذابيت هاي 
روايت اصلي بيفزايد. هيچ توضيح اضافه اي 
در روايت وجود ندارد. تمام آنچه نويس��نده 
نوشته در خدمت داس��تان و پي رنگ اصلي 
اثر ق��رار دارد. به  طور مثال نويس��نده گاه با 
توصيف صحنه اي از پاي��گاه امنيه ها برخي 
از ابعاد شخصيتي »استوار نصيري« را براي 
مخاطب آش��كار مي كن��د. گاه در خاطرات 
ماتي خان سير مي كند تا گذش��ته آبادي و 
بخش��ي از تاريخ تركمن ها را براي مخاطب 
ترسيم كند. گاه با بازتعريف صحبت ها و شادي 
دختران در كرانه ات��رك ويژگي  هاي خلقي 
زنان و دختران تركمن را تشريح مي كند و گاه 
ضمن به تصوير كشيدن تنهايي شخصيت  ها 
و در پس زمزمه هاي تنهايي آنان گوشه اي از 
فرهنگ فولكلور تركمن ها را بازنمايي مي  كند 

و اينها همه ضروري به نظر مي آيد. 
درواقع اونق با انتخاب چنين موضوعي كه در 
اقليمي خاص به روايتي داس��تاني از زندگي 
يكي از اقوام مي پردازد، نياز دارد تا ويژگي  هاي 
خلقي، زيستي و آداب  و رس��وم و سنت ها و 
باورهاي آن قوم را به مخاظب بشناساند. از اين 
رو مي توانيم دو نوع شخصيت پردازي براي اثر 
متصور شويم. ابتدا قبيله )اُبه، خايرخوجه( به 
 مثابه يك ش��خصيت كه اونق آن را از طريق 
معرفي ويژگي هاي جمعي و پيشينه تاريخي 
و زيستي آن شخصيت پردازي كرده است و 
دوم افراد قبيله كه هريك به فراخور نقش��ي 

در پيشبرد پي رنگ دارند، سوا از ويژگي هاي 
جمعي، شخصيت پردازي شده اند. 

آنچه در طول روايت از ويژگي هاي تركمن ها 
مي خوانيم ش��جاعت و جنگ آوري اس��ت. 
از ديگر خصايصي كه به ش��دت در داستان 
چش��مگير اس��ت و گاه در روايت گره هاي 
كوچ��ك و بزرگي ايجاد مي كن��د احترام به 
بزرگ ترها و ريش س��فيدان است. احترامي 
ك��ه در ط��ول رواي��ت در تقابل ب��ا خامي و 
جوش وخروش جوانان قرار مي گيرد و شكاف 
بين نسل ها را به خوبي نشان مي دهد. اين رگه 
از روايت كه تقابل ميان تجربه و شور جواني را 
پررنگ مي كند تا اواخر رمان ادامه مي يابد و 
سرانجام خود نويسنده با اين ديالوگ »ُمخاد«، 
كه نماد نسل جوان اس��ت، نتيجه نزاع بين 
نسل ها را مشخص مي كند: »هيچ وقت بدون 
مصلحت پدر و پدربزرگت دست به هيچ كاري 
نزن. فهمي��دي؟ هيچ وق��ت.« اگرچه پيش 
از ذكر اين جمله نيز س��ير روايت، تكليف را 
براي مخاطب روشن كرده بود. در واقع اينكه 
نويسنده اين ديالوگ را در دهن شخصيتي كه 
آفريده گذاشته است تا نتيجه گيري كند؛ شايد 
كمي دور از قواعد رمان نو باشد، اما اين نكته را 
نبايد فراموش كرد كه »ُمخاد« حرفي به دور 
از طبيعت و تربيتش بر زبان نياورده است. از 
اين رو مي توان با اندكي مسامحه اين سياق 
نتيجه گيري نويسنده را پذيرفت و بر آن خرده 
نگرفت. در حقيقت آنچه ما را به مس��امحه 
وامي  دارد محاسن بسيار كتاب است كه آن را 

به اثري خواندني بدل كرده است. 

»ماتي خان« به هيچ وجه مخاطبش را به ورطه 
كسالت نمي اندازد. در اين سياحت شگفتي كه 
عبدالرحمن اونق ترتيب داده است؛ مي توانيم 
در دشت هاي فراخ تركمن صحرا پرسه بزنيم. 
از مي��ان گدتكمه ها]۱[ عب��ور كنيم و عطر 
نان تنوري را با تمام وجود به مش��ام بكشيم. 
مي توانيم از بوي چكدرمه]۲[ مست شويم و با 
ولع پنجه در آن فرو كنيم. با روايت ماتي خان 
مي توانيم همراه دختران جوان، كوزه به دست 
روانه اترك ش��ويم و در ميان صداي قهقهه 
آنان خود را غرق كنيم. مي  توانيم به درختي 
در دامنه قي��زالر داغي]۳[ تكي��ه زنيم و به 
آوازخواني چوپانان گوش فرا دهيم. مي توانيم 
ساعت ها به كوراوغلي]٤[ فكر كنيم و تمام 
اسب هاي تركمن صحرا را قيرآت]5[ بناميم. 
حتي مي توانيم عليه امنيه ها قيام كنيم. به 
سونگي داغ]6[ پناه ببريم و پشت ديوار آهنين 

كمونيست ها حبس شويم. 
با حكايت »ماتي خان« مي توانيم در فراق پير 

شويم. مي توانيم »ماتي خان« شويم. 
پانوش��ت: ]۱[. خانه قديمي تركمن ها. ]۲[. 
نوعي غذاي تركمني كه با برنج و گوشت فراوان 
تهيه مي شد. ]۳[. نام كوهي در تركمن صحرا. 
]٤[. قهرمان حماسي و افسانه اي تركمن ها و 
ترك ها. ]5[. نام اس��ب افسانه اي كور اوغلي. 
]6[. نام كوه��ي كه در م��رز مي��ان ايران و 

تركمنستان قرار دارد. 
عنوان: ماتي خان/ پديدآور: عبدالرحمن اونق/ 
انتشارات: سوره مهر/ تعداد صفحات: ٤۱6/ 

نوبت چاپ: اول. 

 آلباني، جديدترين محل شاخ به شاخ شدن 
چين و امريكا

 همين قياس براي گل گرفتن 
در خودروسازي ليبرال كافي است!

بخشيدن به معناي ادامه ارتباط به شيوه قبل نيست
نيلوفر اله وردي نوشت: جمله غلطى كه 
توجه ام را جلب كرد: »اگر ببخشم يعني 
خودم را در معرض آس��يب دوباره قرار 
داده ام!« دوست من بخشيدن به معناى 
ادامه  ارتباط به ش��يوه  قبل نيست. در 
فرآيند بخشش الزم است بدانيم زمانى 
كه من از كسى آس��يب مى بينم، اين 
ماجرا تصادفى نيست و حتماً خودم هم 
به دليل آگاهي هاى كم، براى رشد به اين مسئله نياز داش��تم. از طرفى فرد مقابل نيز قطعاً 

كاستى هايى در آگاهى دارد، بلكه آسيب ديده اي است كه آسيب مي زند. 
درست مثل فردي كه مسموم شده و استفراغ مي كند، درست است براى ما هم مشمئز كننده 
است، ولي  قطعاً فرد بيمار نيتش آسيب زدن به ما نبوده است و اين درونيات اوست كه باعث 
حال بدش و آسيب ما شده است. حال وقتي اين مفاهيم را درك مى كنيم، حتي اگر رابطه ادامه 

پيدا كند، ما با اين اتفاق رشد كرده ايم و ديگر به شكل قبل آسيب نمى بينيم. 

مطالعه جمعيت و مهاجرت پرندگان از طريق تحليل 
آواز آنها با استفاده از هوش مصنوعي

كان��ال تلگرامي »هوش��يو« نوش��ت: 
پژوهش��گران از هوش مصنوعي براي 
مطالعه آواز پرندگان استفاده مي كنند 
تا از جمعيت آنها، الگوهاي مهاجرت و 
حتي لهجه هاي محلي آنها اطالعاتي به 
دست آورند. از طريق مطالعه اي كه روي 
آواز پرندگان رشته كوه هاي سيرا نوادا 
در كاليفرني��ا انجام ش��د، يك ميليون 
ساعت فايل صوتي به دست آمد. در حال  حاضر، محققان هوش مصنوعي در تالش هستند كه 
اين صوت ها را رمزگشايي كنند تا از نحوه واكنش پرندگان به آتش سوزي هاي طبيعي منطقه، 

اطالعاتي به دست آورند و بفهمند چه راه هايي به بازگشت سريع تر پرندگان كمك كرد. 
همچنين براس��اس گزارش��ي كه اخيراً در مجله Scientific American منتش��ر شده 
است، دانشمندان با استفاده از اين داده هاي صوتي مي توانند تغييرات زمان مهاجرت و اندازه 
جمعيت ها را دنبال كنند. عالوه بر اين، از ديگر تحقيقات و پروژه هاي مبتني بر صوتي كه براي 
شمارش حشرات و مطالعه تأثيرات آلودگي نوري و صوتي بر جوامع پرندگان در حال انجام 
 BirdVox هستند نيز داده هاي صوتي بيشتري به دست مي آيند.  امروزه با طرح هايي مانند
كه حاصل همكاري آزمايشگاه پرنده شناس��ي Cornell با آزمايشگاه تحقيقات موسيقي و 
صوت دانشگاه نيويورك است، پژوهش در زمينه تش��خيص موسيقي تبديل به مطالعه آواز 
پرندگان شده  است. براس��اس مطلبي كه در وبالگ دانش��گاه نيويورك منتشر شده است، 
روش هاي گوش  دادن ماشين به منظور تشخيص و رده بندي خودكار گونه هاي پرندگان آزاد 
از روي آواز آنها در پروژه BirdVox بررسي مي شوند.  پژوهشگران BirdVox اميدوارند 
شبكه اي از دستگاه هاي حسگر صوتي را براي رصد آني الگوهاي مهاجرت پرندگان، به ويژه 
تعيين زمان دقيق عبور هرگونه بس��ازند.  ابزارهاي كنوني رصد مهاجرت پرندگان متكي بر 
رادارهاي آب و هوايي هستند كه اطالعاتي راجع به تراكم، جهت و سرعت حركت پرندگان 
فراهم مي كنند، اما درباره نوع گونه هاي مهاجر، اطالعي به دست نمي آورند. پژوهشگران نشان 
داده اند كه مشاهدات انساني جمع  سپاري  شده )از طريق گروه هاي انساني( منحصراً در طي 

روز انجام مي شوند و اين روش براي مطالعه پروازهاي مهاجرتي شبانه محدوديت دارد.

فقط زنبورها شهد گل ها را ذخيره نمي كنند
 »Modern Cogitation« كانال تلگرامي
نوش��ت: در طبيعت اين فقط زنبورهاي عسل 
نيستند كه شهد گل ها را جمع و ذخيره مي كنند. 
مورچه هاي��ي نيز وجود دارند ك��ه از بدن خود 
همچون خمره براي ذخيره كردن عسل استفاده 

مي كنند تا در صورت لزوم از آن بهره ببرند!
حداقل پنج جنس مورچه به نام مورچه هاي 
كوزه عس��ل ي��ا honeypot ants وجود 
دارند، بعضي از مورچه ه��اي كارگر در اين 
مورچه به صورت انباري براي ذخيره عسل براي شرايط بي غذايي در مي آيند. به اين صورت كه 
اين مورچه هاي كوزه عسل در النه مي مانند و بقيه مورچه هاي كارگر شهد گل ها را جمع آوري 
كرده و به خورد اين مورچه ها مي دهند. مورچه هاي كوزه عسل به مرور عسل را در بخش شكم 
خود ذخيره مي كنند و شكم آنها متورم و غيرمتحرك مي شود. شكم اين مورچه ها در حد يك 
دانه انگور بزرگ مي شود. مورچه هاي كوزه عسل مي توانند رنگ هاي مختلفي داشته باشند 
و در زمان كمبود غذا س��اير مورچه ها مي توانند از اين ذخيره غذايي استفاده كنند. حتي در 
بعضي مناطق انسان ها هم از مورچه هاي كوزه عس��ل به عنوان غذا استفاده مي كنند.  گونه 
myrmecocystus mexicanus كه در امريكاي شمالي زندگي مي كند، مورچه هاي كوزه 
عسل وقتي به طور كامل بزرگ شدند، بي حركت شده و از سقف النه آويزان مي شوند و بقيه 
مورچه هاي كارگر ذخيره غذايي مايع آنها را مي گيرند تا براي غذاي بقيه افراد استفاده كنند. 

لپ هاي گورباچف سرخ شد!
كانال تلگرامي »خاطرات انقالب« بخشي 
از مصاحبه آقاي ناصر نوبري، سفير وقت 
اي��ران در اتحاد جماهير ش��وروي طي 
سال هاي ۱۳6٩ – ۱۳65 را منتشر كرد؛ 
نوبري در اي��ن مصاحب��ه درخصوص 
نام��ه اي ك��ه از حض��رت ام��ام)ره( به 
گورباچف ارسال ش��د، مي گويد: وقتي 
آقاي آملي پي��ام را مي خواند و مترجم 
روسي ترجمه مي كرد، كاماًل به گورباچف زل زده بودم تا ببينم تأثير كالم امام روي او چيست، 
ديدم كه امام دست او را خيلي دقيق خوانده است، چون لپ هاي گورباچف سرخ مي شد و داشت 
خودش را مي خورد و خوب  فهميد كه امام دستش را خوانده، در حالي  كه در درونش غوغايي 
برپا بود، سعي مي كرد ظاهرش را حفظ كند. پيام كه تمام شد، گورباچف خيلي قشنگ جواب 
داد و گفت: اين پيام سرشار از مطالب مهم و سطح باالست و طبيعي است كه نبايد انتظار داشته 

باشيد كه من همين االن بتوانم جواب امام را بدهم. بايد وقت بگذارم و مطالعه كنم. 
تداوم ديالوگ رهبران براي توس��عه روابط خيلي مهم است، گورباچف گفت: من اين پيام را 

مطالعه مي كنم و وقتي را درخواست مي كنم تا نماينده اي را خدمت امام بفرستم. 
امام هرگز در عمرش به هيچ هيئت سياسي وقت نداده بود، اما گورباچف اين زرنگي را كرد. 
خالصه جوابش هم اين بود كه ايدئولوژي ها و عقايد بايد در جهان آزاد باشند و هر كسي بايد 
عقيده خودش را داشته باشد و ما بايد براساس مشتركات ارتباط برقرار كنيم و گفت نماينده ام 

را مي فرستم. 
آقاي شواردنادزه نماينده او هم دقيقاً جواب آقاي گورباچف را در همين چارچوب داد. ساعت 
هشت صبح در دفتر امام در جماران وقت مالقات بود.  شواردنادزه به من گفت: لطفاً در صورت 

امكان نيم ساعت زود تر بياييد كه بفهميم چه كار بايد بكنيم. 
خيلي دلهره داش��ت. مي گفت: من به عنوان وزير امور خارجه مالقات هاي زيادي با س��ران 

كشور ها داشته ام، ولي در مورد هيچ كدام اينقدر دلهره نداشته ام و نمي دانم چه مي شود. 
همه دلهره اش اين بود كه كار به بگومگو نكشد و امام چيزي بگويد و او نتواند درست جواب 
دهد. من يك ساعت زود تر رفتم و ديدم فقط كاناپه امام هست و هيچ صندلي اي نيست. گفتم: 

اينها بلد نيستند روي زمين بنشينند و بايد سر پا بايستند و درست نيست. 
رفتند دنبال صندلي گشتند و ديدند پنج شش تا بيشتر نيس��ت. گفتم برويد از همسايه ها 

بگيريد، چون حداقل ۱۰ - ۱5 تا صندلي نياز هست. 
رفتند و با هزار مكافات صندلي هاي رنگارنگ از همسايه ها گرفتند. يكي چوبي، يكي آهني و... 
چند تا صندلي كم آمد و از افراد باالخره چند نفري سر پا ماندند! شوارد نادزه از من پرسيد: چه 

كنم؟ بروم جلو و با امام دست بدهم؟
گفتم: اگر مي خواهي اشتباه نكني، هيچ حركتي زود تر از امام نكن و هر كاري امام كرد از او 

تبعيت كن، بايست ببين چه كار مي كند. 
همينطور هم شد. امام آمدند و يك راست رفتند روي كاناپه نشستند و شوارد نادزه هم رفت 

و روي صندلي نشست. 
منبع مصاحبه: وب سايت تاريخ ايراني، ۲۳ مهر ۱۳٩۱، كد: ۲6۷5

دالر شيشه عمر امريكاست!
مهدي محسني در توئيتي نوشت: يكي از مهم ترين محورهاي همكاري 
استراتژيك ايران و روسيه مي تواند زدودن دالر از مبادالت مالي باشد. 
دالر شيشه عمر امريكاست! اين تدبير و دغدغه سال هاست از سوى امام 
خامنه اي تحت عنوان شكستن ارزش و آقايي دالر مورد تأكيد واقع شده 

و در ديدارهاي پوتين با ايشان در تهران هم مطرح شده بود.  

 بعضي ها كه نان خور انقالبند 
با اين نظام چه كردند؟

امير اميدنژاد با انتشار تصوير فوق در توئيتي نوشت: پدر نابيناست، مادر 
هم ندارند خواهر و برادر در خانه اي با امكانات هيچ در گوشه اي از خرم آباد. 
براي تعمير و ساخت سرويس بهداشتي و ديگر قسمت هاي خانه رفتيم 
و نگاهي هم به داخل انداختيم. آنها دست از پشتيباني از واليت نكشيده 

بودند. حاال بعضي ها كه خود نان خور انقالبند با اين نظام چه كردند.

درگذشت دانشمند گمنام  هسته اي
كاربري با نام »علي دانشمند« در كانال تلگرامي خود نوشت: در سكوت 
عجيب خبري،  دكتر علي هاشمي از دانشمندان گمنام انرژي هسته اي 

۲٨دي ۱٤۰۰ بر اثر خونريزي داخلي ريه درگذشت. راهش پر رهرو باد.

زمان پهلوي بدون روتوش » من وتو«
حسين نصيرزاده با انتشار تصوير فوق نوشت: مستندهاي من وتو طوري 
زمان پهلوي را نشان مي دهد كه انگار همه چيز گل وبلبل و نايس بوده و 
دانش آموزها هر روز در مدرسه شيرموز مي خوردند و مردم هر پنج شنبه 
خوشحال و خندان جاده چالوس بودند! اما واقعيت پهلوي را بايد اينجا 
ديد: »خريد و فروش اجزا و اندام هاي ب��دن در بورس معامالت!« اين 

واقعيت زمانه پهلوي بدون روتوش است. #تحريف_تاريخ


