
   راضیه تشکری:
و خد اون��د  اختتامی��ه و افتتاحی��ه هم��ه 
حساب هاس��ت، ت��رازش همیش��ه موزون 
و مطالب��ات مش��کوک الوصولی ن��د اره، 
حسابد اریش اون قد ر خالصه که د وره مالی د ر 
آن تعریف نشد نیه... حسابد ارای عزیز ، روزتون 

مبارک و خد اقوت...  #روز_حسابد ار
   کاربری با نام »ساد نا«:

اگه هر لحظه حواس��ت به زبونت هس��ت تا 
هر کلمه ای رو به زبون نیاری؛ اگر همیش��ه 
مراقب چشمت هستی تا هر چی رو نبینی؛ 
اگر همیشه مراقب قلبت هستی تا هر کسی 
وارد  نشه؛ و اگه هر شب موقع خواب چرتکه 
میند ازی و د و د وتا چهارتا می کنی تا ببینی 
چقد ر به هد فت نزد یک شد ی، بد ون امروز روز 

تو هم هست. #روز_حسابد ار مبارکت باشه.
   حمید رضا:

روز حسابد ار رو به همه اونایی که هر شب قبل 
خواب، روزشون رو مرور می کنن و محاسبه 
نفس می کنن که تهش بد هکار خد ا و مرد م 

نشن تبریک میگم!
   مهد ی باقری:

وزن و حساب قبل از روز حساب؛ نهج البالغه 
خطبه ۹۰: »ِعَباد َ اهللِ، ِزنُوا أَنُْفَسُکْم ِمْن َقْبِل 
أَْن تُوَزنُوا َو َحاِس��ُبو ها ِمْن َقْبِل أَْن تَُحاَسُبوا: 
بند گان خد ا خود  را بسنجید  پیش از آنکه آن 
را بسنجند  و خویش را به حساب کشید  پیش 

از آنکه به حساب کشند .« #روز_حسابد ار
   الیاس مسافر:

روز حسابد ار مبارک ستارالعیوب؛ وقت حساب 
کتاب هوای ما رو د اشته باش آخد ا...

   محمد  کرمانی:
پیامبر)ص(: د ر روز قیامت نمی گذارند  قد م از 
قد م برد اری تا از چهار چیز، تو را مورد  سؤال قرار 
د هند : ۱( عمرت را د ر چه گذراند ی؟ آیا زحمت 
انبیا را فراموش کرد ی؟ ۲( از جوانی ات که آن را 
د ر چه کهنه کرد ی؟ ۳( از عملت که چگونه به 
وظایفت عمل کرد ی؟ ۴( مال را از کجا آورد ی و 

د ر چه خرج کرد ی؟ #روز_حسابد ار
   علیرضا خسروی:

یاد تان باشد  حساب زند گی همه ما روزی بسته 

می شود  و نزد  حسابرس اول عالم رسید گی خواهد  
شد . امید وارم تراز زند گی تان د ر د نیا خصوصاً د ر 
سرفصل های توکل، ایمان، صد اقت، امانتد اری،  
وفای به عهد  و د رستکاری به احد ی بد هکار نباشد  
و به فضل و کرم بزرگ حسابد ار و حسابرس عالم 

مهر تأیید  بخورد . #روز_حسابد ار
   علی خلیل زاد ه:

امام کاظم)ع(: »کسی که هر روز به حساب 
خود  نرسد ، از ما نیس��ت. پس اگر کار نیک 
کرد ه، از خد ا توفیق بیشتر آن را بخواهد ، و اگر 

کار بد  کرد ه،از آن کار استغفار کند  و به سوی 
خد ا توبه نماید .«  )بحاراألنوار، ج67 /7۲( روز 

حسابد ار بر همه حسابد اران مبارک.
    فاطمه مهد وی:

به نام خد ای حسابگر، حسابرس و حسابد ار 
زمین و آسمان و هر آنچه د ر اوست. یاد تون 
باشه حساب زند گی همه ما روزی بسته میشه 
و نزد  حس��ابرس اول عالم رسید گی خواهد  
شد ... پس هرچه سریع تر خود مون به حساب 

خود مون رسید گی کنیم. #روز_حسابد ار
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 روز حسابد ار بر همه کسانی که حساب خود را 

نگه می دارند مبارک باد!

گرامید اشت روز حسابد ار به سبک کاربران توئیتر

۱۵ آذر د ر تقویم ایرانی روز حسابد ار است؛ روزی برای تقد یر از حسابد ارها. اما کاربران 
شبکه های اجتماعی به س�بک خود  این روز را گرامی د اشتند . کاربران روز حسابد ار 
را با حساب کش�ی روزانه از خود  پیوند  زد ند  و این روز را ضمن تبریک به حسابد اران 
واقعی، به کس�انی تبریک گفتند  که روز و ش�ب حس�اب اعمال خود  را د ارند . برخی 

نیز حس�ابد ار اصلی را خد اوند  بلند مرتبه د انستند  که روز حس�اب، با د قتی بی مثال 
حس�اب  ها را خواهد  کش�ید . ضمن تبریک به جامعه حس�ابد اری عزی�ز و گرامی که 
بد ون زحمات آنها پیشرفت و توس�عه معنا ند ارد ، د ر اد امه بخش  هایی از واکنش های 
کاربران که روز حس�ابد ار را بد ل به روزی برای خود س�ازی کرد ه اند ، مرور کرد ه ایم.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شد ه د ر فضاي مجازي را بازنشر می د هد . تالش بر این 
اس�ت که د ید گاه ها و نظرات کاربران اند یش�مند  ش�بکه های 

اجتماعی د ر عرصه مکتوب هم د ید ه شود .

قدرتمندترین افراد کیست؟
عالمه محمدتقی جعفری:

قدرتمندترین افراد، کسی است که قدرت مالکیت بر خود را داشته 
باش��د، اگرچه در این دنیا مالک هیچ چیزی نباشد و بالعکس اگر 
کسی مالک همه دنیا باشد، ولی از مالکیت بر خویشتن محروم باشد، 
چنین شخصی باید ناتوان ترین اشخاص محسوب شود. متأسفانه 
کارنامه زندگی بشر حاکی از این است که بشر در طول تاریخ به طور 
شرم آوری غالباً مالکیت بر اشیای برونی را اگرچه از نظر کمیت ناچیز 
و از نظر کیفیت پس��ت بوده، بر مالکیت بر خویشتن ترجیح داده 
است. هیچ می دانید که همه حق کشی ها و آدم کشی ها بر مبنای 

تزاحم بر سر مالکیت های برونی بوده است؟
منبع: کانال تلگرامی »عالمه جعفری«

   آیينه نفس

ماجرایحمایتشاهازامریکادربحراندومینیکنچهبود؟

د کتر رسول جعفریان د ر توئیتی نوشت: بیش از 5۰ نفر از د وستان، لینک خبر عرضه ۳۰۰ 
عنوان کتاب توسط کتابخانه کنگره امریکا را برای من ارسال کرد ند . ممنونم. و اما... د ه ها 
هزار کتاب د ر کتابخانه های مرعشی، آستانه قد س، ملی، ملک، د انشگاه و... هست که خاک 

می خورد  و اسکن نشد ه است. بی زحمت کسی برای این ها فکری بکند .

رضا قهرمانی د ر توئیتی نوشت: یاد م است کالس چهارم بود یم، کتابی به نام مهارت های 
زند گی د ر برنامه د رسی آن زمان گنجاند ه شد  اما معلم با نظرخواهی از ما ریاضی د رس د اد . 
به نظر می رسد  تحول د ر مواد  د رسی و اهمیت د روس نیازمند  آن است که هم بد نه اجتماعی 

و هم بد نه معلمی نگرش خود  را نسبت به برخی از مواد  د رسی تغییر د هند .

علی ابوطالبی د ر رشته توئیتی مبسوط نوشت: 
مکتوبات گفت وگویی کوتاه میان محمد رضا 
پهلوی و لیند ون جانسون رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحد ه را منتشر کرد ه که حاوی د و نکته 
شایان توجه است؛ شایان توجه از این جهت که 

خصلت نمای حکومت پهلوی است:
اولی، پاس��خی اس��ت که ش��اه به تمجید  
جانسون از پیش��رفت های ایران می د هد : 
»ما خوش اقبال بود ه ایم...«  د ر این  باره بعد اً 
خواهم نوشت. د ر اینجا می خواهم به نکته 

د وم بپرد ازم: بحران د ومینیکن.
د ر این مکالمه جانسون از ش��اه می خواهد  
د ر اجالس آتی سران کشورهای افریقایی- 
آسیایی د ر الجزایر از موضع امریکا د رخصوص 
»بحران د ومینیکن« حمایت کند  و شاه هم 
اطاعت می کند . اما منظور جانسون از »بحران 

د ومینیکن« چیست؟
پیش از پاس��خ  د اد ن به این پرس��ش اجازه 
د هید  برخی تاریخ   ها را مرور کنیم: شاه از ۱۲ 
ارد یبهش��ت تا 6 خرد اد  ۴۴ )ماه می ۱۹65( 
به سه کشور نیمکره غربی سفر کرد : برزیل، 
آرژانتین، کاناد ا. اج��الس الجزایر نیز قرار بود  
د ر ژوئن- ژوئیه ۱۹65 برگزار شود  که به علت 
کود تای بومد ین علیه بن بال د ر ۱۹ ژوئن )۲۹ 

خرد اد (، لغو شد .
جانسون د ر سخنانش از »سفر ماه گذشته« 
شاه صحبت می کند ، بنابراین گفت وگو د ر 
تاریخی بین ۱۱ تا ۲۹ خرد اد  ۴۴ )اول تا ۱۹ 

ژوئن ۱۹65( صورت گرفته است.
برای بررس��ی اوضاع د ومینیک��ن د ر ژوئن 
۱۹65 )ک��ه جانس��ون د ر مکالمه با ش��اه 
حکومت آن را »آزاد  « می نامد ( باید  به عقب 
برگرد یم، به ۳5 س��ال پیش تر: د ر زمستان 
۱۹۳۰ شورش��ی علیه رئیس جمهور وقت 
د ومینیکن، هوراس��یو باس��کس د رگرفت. 
باس��کس تصمیم گرفته بود  برخالف قانون 
اساسی د وران ریاست جمهوری اش را تمد ید  

کند . رهبر شورشیان فرد ی بود  به نام رافائل 
استریا اورنیا. باس��کس برکنار شد  و استریا 
)بعد  از ساخت وپاخت با یکی از امرای ارتش 
ک��ه د ر اد امه وصفش را خواهی��د  خواند ( به 

ریاست جمهوری رسید .
چند  ماه بعد ، د ر تابستان ۱۹۳۰ انتخابات برگزار 
ش��د  و یک رافائل د یگر به ریاس��ت جمهوری 
رسید : رافائل تروخیو، همان تیمسار کذایی، 
که د ر س��ال ۱۹۱۸ )د و س��ال بعد  از اش��غال 
د ومینیکن توسط امریکا( به ارتش د ست آموز 
امریکا پیوس��ته و به د لیل سرس��پرد گی اش، 

مراتب ترقی را به سرعت پیمود ه بود .
تروخیو به محض تصاحب ق��د رت، پایه های 
یک نظام خود کامه را ریخ��ت و به مد ت ۳۱ 
س��ال یکی از مخوف   تری��ن د یکتاتوری های 
جهان را بر د ومینیکِن زیبا حاکم کرد . جنایات 
تروخیو د ر حق شهروند ان د ومینیکن با رضایت 
کامل ارباب بزرگ، ایاالت متحد ه همراه بود  
چراکه او یک »آنتی کمونیس��ت « تمام عیار 
بود ؛ نمونه مثال زد نی یک مستبد  د ست راستی 
که کوچک ترین مخالفت را برنمی تافت و د ر 
کشتار و سرکوب »چپول ها« د رنگ نمی کرد .

با این  حال، بعد  از اقد ام به ترور ناموفق بتانکور، 
امریکا به فکر افتاد  به نحوی این سگ زنجیری 
را بازنشسته کند  مشروط بر این که »جانشین 
مناسبی برایش پید ا ش��ود  مباد ا کاستروی 

د یگری د ر د ومینیکن به قد رت برسد .«
د ر ۳۰ می ۱۹6۱ تعد اد ی از اعضای نیروهای 
مسلح د ومینیکن بر سر راه تروخیو کمین و 
د یکتاتور را راهی د ی��ار باقی کرد ند . با مرگ 
تروخیو د وران تازه ای د ر تاریخ د ومینیکن آغاز 
شد . د ر د سامبر ۱۹6۲ )یک سال و اند ی پس 
از ترور د یکتاتور( انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار ش��د  و خوان بوش گابینیو، بنیانگذار 
»حزب انقالبی د ومینیکن« که به د س��تور 

تروخیو تبعید  شد ه بود  به پیروزی رسید .
بوش چپ گرا د ر فوریه ۱۹6۳ د وران ریاست 
 جمهوری اش را آغاز کرد  و بالفاصله اصالحاتی 
به نفع فقرا و زحمتکشان صورت د اد  که هم 
مورد  حمایت کارگ��ران و د هقانان بود  و هم 
پشتیبانی طبقه متوسط شهری را به همراه 

د اشت؛ اما چند  گروه را به شد ت د لخور کرد :
کلیس��ای کاتولیک، زمین��د اران، صاحبان 
صنایع، ارتش، و د ر رأس همه، ایاالت متحد ه، 
که به این جمع بند ی رسید  الزم است با بوش 
همان معامله ای را بکند  که یک د هه قبل با 
خاکوبو آربنس رئیس جمهور مصلح گواتماال 

کرد ه بود : اقد ام به سرنگونی.
د ر ۲5 سپتامبر ۱۹6۳ )تنها هفت ماه پس 
از آغاز به کار د ول��ت منتخب بوش( ارتش با 
چراغ سبز امریکا کود تا کرد  و بوش را به تبعید  

مجد د  فرستاد .

کمتر از د و سال بعد ، د ر ۲5 آوریل ۱۹65 )یک 
ماه و اند ی پیش از مکالمه ش��اه و جانسون( 
تعد اد ی از افس��ران هواد ار قانون اساس��ی 
ش��ورش کرد ند  و رئیس د ولت کود تا تحت 
بازد اش��ت قرار گرفت. بد ن��ه مرد می حامی 
بوش هم به خیابان آمد ند  و به منظور مقابله 
با نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به ایاالت 

متحد ه سالح به د ست گرفتند .
صبر ایاالت متحد ه که توقع د اشت سگ های 
د ست آموزش خود ْ از پس کار برآیند ، خیلی 
زود  س��ر آمد : وقتی س��فیر امریکا د ر سانتو 
د ومینگو هشد ار د اد  سررشته امور از د ست 
ارت��ش خارج ش��د ه و »امروز فرد اس��ت که 
کمونیست   ها بر کشور حاکم شوند «، پرزید نت 
جانسون د ستور مد اخله د اد  و نخستین گروه 
اعزام��ی ارتش امری��کا د ر ۲۸ آوری��ل وارد  
د ومینیکن شد  تا »غائله « را بخواباند . ایاالت 
متحد ه بی��ش از ۲۰هزار نی��روی نظامی به 

د ومینیکن اعزام کرد .
د ر زمان��ی ک��ه جانس��ون د اش��ت از ش��اه 
می خواست د رخصوص »بحران د ومینیکن« 
همسو با ایاالت متحد ه و به نفع »جهان آزاد  « 
موضع بگیرد ، د ومینیکن د ر چنین وضعیتی 
بود : مرد م حامِی قانون اساسِی د موکراتیک 
د اش��تند  با اش��غالگران و کود تاچیان مورد  
پشتیبانی امریکا مبارزه می کرد ند  تا حقوق 

اساسی خود  را استیفا کنند .
اینک یک بار د یگر مکالمه آخرین پاد ش��اه 
ایران با رئیس جمهور وقت ایاالت متحد ه را 
بش��نوید  تا تصویر کامل تری از نسبت نظام 
سلطنتی ایران با قانون، انتخابات، و »آزاد ی 

و د موکراسی« به د ست آورید .
   پ. ن: قیام مرد م د ومینیکن سرانجام پس 
از چند  ماه شکست خورد  و د ر انتخابات سال 
۱۹66 خواکین باالگر، یکی از مرید ان تروخیو، 
د ر انتخاباتی بی رمق که توسط ایاالت متحد ه 

»مهند سی « شد ه بود ، به قد رت رسید .

فکری برای کتاب های اسکن نشد ه کتابخانه  ها بکنید  تغییر نگرش به برخی د روس، الزمه تحول د ر مد ارس

بازی د و سر باخت رژیم صهیونیستی د ر قبال برجام
حمید  خوش آیند  د ر کانال تلگرامی خود  
نوش��ت: س��ر و  صد ایی که ای��ن روز  ها 
مقامات صهیونیستی به راه اند اخته نه به 
یک تهد ی��د  معتبر نظام��ی علیه ایران 
منتهی می شود  و نه د س��تاورد ی برای 
رژیم صهیونیستی رقم می زند . اسرائیل 
د ر قبال برجام د چار یک بازی د و س��ر 
باخت شد ه اس��ت؛ د ر حالی که احیای 
برجام و بازگش��ت امریکا به آن برای صهیونیست   ها یک ضرر اس��ت، د ر همین حال شکست 
مذاکرات وین و کناره گیری تمام طرف   ها به ویژه ایران از برجام نیز برای رژیم صهیونیستی یک 
تهد ید  تمام عیار اس��ت. د ولت ترامپ ب��ه تحریک نتانیاه��و از برجام خارج ش��د . امروز تمام 
استراتژیس��ت های امریکایی حتی نئوکان   ه��ا و جمهوریخواهان خروج امری��کا از برجام را 
احمقانه   ترین و زیانبار  ترین اقد امی بود  که امریکا د ر حوزه امنیت ملی د ر د وره پساجنگ سرد  

انجام د اد . رژیم صهیونیستی هنوز تاوان خروج امریکا از برجام را نپرد اخته است.

د ر ضرورت و د فاع از تکرار!
سید حسین موسوی نوشت: ما بد ل به 
آد م   هایی منقطع و گسس��ته شد ه ایم. 
هیچ چیز د ر ما تناوب و پیوستگی ند ارد . 
گوی��ی از پس تک��رار هی��چ موقعیتی 
برنمی آییم. هر لحظ��ه د ر حال تجربه 
پد ید اری تازه هستیم. خواه این پد ید ه 
یک نظم سیاسی و اجتماعی باشد ، خواه 

یک لباس، یا یک گوشی تلفن همراه.
هر چیزی را به طرز جنون آسایی می خواهیم عوض کنیم و این به منش فرهنگی ما بد ل شد ه. 
د انشجویان می روند  د انشگاه اما زود  خسته و روزمره می شوند ، ازد واج می کنند  اما زود  د ل زد ه 

می شوند ، کار می کنند  اما از خود  و کار، بیگانه می شوند  و سرگرمی تازه ای طلب می کنند .
هر کنشی که انجام می ش��ود  و شکل و ش��مایلی به خود  می گیرد ، زود  د ود  می شود  و به هوا 
می رود . ویژگی این عصر، ضد  نظم بود ن نیست، سیالیتی است که خود  را د ر وضعیتی بی قرار 

ر  ها کرد ه و هیچ جا قرار نمی یابد  جز مصرف و نابود  کرد ن.
این فرهنگ اهل نگهد اری چیز  ها نیست، اهل د ور اند اختن و اضمحالل آنهاست. این فرهنگ 
نه نظام سیاسی اش را حفظ می کند ، نه نظام اجتماعی اش را، نه خانواد ه اش را، نه ارزش هایش 
را، و نه حتی آن چیز  هایی را که می گوید  د وس��ت د ارد . او به طرز هراس��ناکی د ر پی تجربه 
است. تجربه   هایی که فراتر از ظرفیت های واقعی یک انسان عاد ی است. او د ر هیچ تجربه ای 
قرار نمی یابد  و به همین سبب هم هست که د روِن مس��تأصلی د ارد . این فرهنگ مصرفی از 
ما آد م های عجیبی ساخته...  آد می همیشه د ر حرکت اما د ر پی هیچ چیز...  اگر روی چیزی 
نمی توانید  بند  شوید  و آن را تکرار و تعمیق کنید ، ترد ید  نکنید  که د چار پوچی و بی معنایی 

شد ه اید ! این شرایط به زود ی همه را کم طاقت و فرتوت خواهد  کرد .

قد رت بازد ارند گی مقاومت فلسطین د ر غزه
علیرضا تقوی نیا د ر کانال تلگرامی خود  
نوش��ت: د ر حالی که مرد م فلسطینی 
کرانه غرب��ی رود  ارد ن به علت توافقات 
مسئوالن تشکیالت خود گرد ان با د ولت 
اسرائیل از د اش��تن حد اقل سالح برای 
مبارزه محرومند ، گروه های مقاومت د ر 
نوار غ��زه این گونه د ر جلوی چش��مان 
ارتش اس��رائیل راکت های س��نگین را 
آزمایش می کنند : د یروز گروه حماس یک راکت سنگین د ر مرز نوار غزه با اراضی اشغالی ۱۹۴۸ 
به سمت د ریا شلیک کرد  و جالب اینجاست که ارتش صهیونیست کاماًل بر این آزمایش اشراف 
د اشت و تانک مراکاوای اسرائیلی نیز د ر چند  صد متری نقطه پرتاب این سالح قد رتمند  د ید ه 
می شود . اما چرا ارتش اسرائیل جرئت نکرد  د ر واکنش به این تهد ید  آشکار که د ر چند  کیلومتری 
محل سکونت شهروند ان یهود ی انجام پذیرفت واکنشی نشان د هد ؟ پاسخ این سؤال ساد ه است؛ 
معاد له بازد ارند گی و توازن وحشتی که گروه های فلسطینی به وس��یله راکت های خود  ایجاد  
کرد ه اند ، صهیونیست   ها را از هرگونه رفتار خصمانه ای بازد اشت. این سالح   ها عمد تاً با کمک های 
ایران به د ست مبارزان فلسطینی د ر نوار غزه رسید ه و باید  اذعان کرد  که تسلیحات ایرانی د ر 

حجم وسیع د ر نزد یک   ترین نقطه به صهیونیست   ها مستقر شد ه و آماد ه شلیک است.

آموزش مهارت نه گفتن به کود کان
کانال تلگرامی »حامین مد یا« نوشت: 
واقعیت این اس��ت که خیلی از بچه   ها 
به طور ذاتی د ارای این قد رت هستند ! 
ولی ما با رفتار ناد رست خود ، قد رت های 
ذاتی مانند  توانایی نه گفت��ن را از آنها 
می گیریم. مثالً فرض کنید  فرد ی مانند  
خال��ه، عم��ه ی��ا یک��ی از د وس��تان 
خانواد گی تان، فرزند  شما را ببوسد  یا او 
را د ر آغوش بکشد ؛ فرزند تان هم د ر برابر این رفتار، جای بوسه را پاک کند  یا به  زور خود ش را از 

آغوش طرف مقابل بیرون بکشد . چه کار می کنید ؟
به طور حتم، خیلی  از ما د ر چنین شرایطی، فرزند  خود  را سرزنش می کنیم و به او می گوییم: 
»وای! خیلی کار بد ی کرد ی! عمه تو را د وست د ارد  که می بوسد ت.« د ر چنین شرایطی، اجازه 
نمی د هیم فرزند مان نه گفتن را تجربه کند . ما باید  بچه   ها را د ر مقابل این موقعیت   هایی که 

ممکن است د ر طول زند گی بار  ها و بار  ها برایشان تکرار شود ، آزاد  بگذاریم.

ابتکار عمل تیم ایران د ر وین
احمد  بنافی د ر کانال تلگرامی خود  نوشت: 
د ور جد ید  مذاکرات وین بعد  از سه روز 
جلس��ات فش��رد ه و ارائ��ه د و س��ند  
پیشنهاد ی از سوی کشورمان، روز جمعه 
پایان یافت. »علی باقری « معاون سیاسی 
وزی��ر امور خارج��ه د ر پایان نشس��ت 
مش��ترک برجام اعالم کرد ، طرف های 
مقابل برای ارائه پاس��خ های مستد ل و 
مستند  و منطقی به پیشنهاد  ایران، به پایتخت   ها می روند  و به زود ی د ر هفته آیند ه گفت وگو  ها 
د ر وین اد امه خواهد  یافت. جمهوری اسالمی د ر این د ور از مذاکرات نشان د اد ه که ابتکار عمل 
را د ر اختیار گرفته و با حسن نیت به د نبال مذاکره جد ی و نتیجه محور است. نکته حائز اهمیت 
این است که د ستور کار مذاکره د ر این د ور هرچند  با د ستور کار مذاکرات قبلی تفاوت اساسی 
ند اشت و طرفین عماًل بر مبنای آنچه د ر مذاکرات قبلی ریل گذاری کرد ه بود ند ، وارد  گفت وگو 
ش��د ند  اما با ابتکار عمل تیم مذاکره کنند ه ایران که با هد ف گش��ایش د ر مسیر مسد ود  شد ه 

مذاکرات گذشته صورت گرفته بود ، روند  گفت وگو  ها جد ی تر شد ه است.
ارائه د و سند  اقد ام د ر حوزه رفع تحریم   ها و مسائل هسته ای د قیقاً چشم اند از ترسیم شد ه ایران 
برای رفع ابهام های موجود  بود ه و با هد ف تأمین منافع طرفین صورت گرفته است. ابتکار عمل 
ایران د رواقع منفعل و خلع سالح کنند ه طرف های مد عی جمهوری اسالمی بود ه و تمامی بهانه   ها 
را از آنان می گیرد  چراکه محتوای این اسناد  مستد ل و منطقی با رویکرد  فنی و حقوقی تهیه شد ه 
و آنچه طرفین از مذاکره می خواهند  را تأمین می کند . بی ترد ید  د ر شرایط کنونی توپ د ر زمین 
امریکاست و گرد انند گان کنونی کاخ سفید  باید  تصمیم بگیرند  که می خواهند  سیاسی و مغرضانه 
با پروند ه هسته ای ایران برخورد  کنند  یا فنی و حقوقی. جمهوری اسالمی نشان د اد ه است که 
هم حسن نیت الزم و هم اراد ه جد ی د ر مذاکرات برای د ستیابی به یک توافق مطلوب از آنچه 
طرفین می خواهند  را د ارد . د ر این د ور از مذاکرات، جمهوری اسالمی سنجید ه تر و با د ستان پر 
وارد  گفت وگو با ۱+۴ شد ه به صورتی که برای هر بخش از موارد  اد عایی طرف مقابل، راهکار عملی 
ارائه د اد ه است. طرف غربی اکنون نمی تواند  با غوغاساالری رسانه ای د ست به عملیات روانی علیه 
ایران بزند ، خصوصاً که د ر این د ور از مذاکرات چین و روسیه نیز قد م  به  قد م با مواضع روشن ایران 
همراه بود ند . اگر طرف مقابل اراد ه، انگیزه و جد یت الزم را د اشته باشد ، توافق محتمل خواهد  
بود ؛ د ر غیر این صورت بر هم زد ن بازی و زمین آن شگرد  امریکایی   ها برای خارج شد ن از این 

مسیر جهت باز کرد ن مسیری د یگر و به عبارتی آغاز پلن بعد ی خواهد  بود . 

 کسی که د ید ارش آد م را تکان نمی د هد 
سخنرانی اش چه اثری د ارد ؟

صفحه توئیتری »جواد ی آملی « بخشی از بیانات حضرت آیت اهلل جواد ی 
آملی را به اشتراک گذاشت. ایشان فرمود ه اند : سهرورد ی می گوید  کسی 
که نگاه و رفتار و گفتارش د ر شما اثر نمی کند ، سخنرانی و سخند انی اش 
را د ور بیند ازید . کسی که د ید ارش آد م را تکان نمی د هد ، سخنرانی اش 

چه اثر د ارد ، عالم کسی است که وقتی آد م او را می بیند  یاد  خد ا بیفتد .

این پوستر یک فیلم هالیوود ی نیست!
سعید  باقری د ر توئیتی نوش��ت: این پوستر یه فیلم هالیوود ی نیست، 
این توماس مسی نمایند ه کنگره امریکا و خانواد ش هستن کنار د رخت 
کریسمس، اینکه اون  ها ما را متهم به خشونت و وحشیگری می کنن، 

مرغ پخته د اخل د یگ را هم به خند ه میند ازه.

 اقتصاد  خود روسازی  ها 
روی د ور شانس و د اللی!

عرفان حاجی پروانه با اشاره به طرح جد ید  فروش خود رو شرکت بهمن 
موتور نوشت: ترجمان خبر جد ید  ش��رکت بهمن موتور این است که 
پول، پول می آورد . اگر 7۳5 یا 7۴7 میلیون پول د ارید ، ش��انس تان را 
برای تقریباً د وبرابر کرد نش امتحان کنید . اقتصاد  ایران عمیقاً روی د ور 
شانس و د اللی می چرخد  البته همه نمی توانند  شانس شان را امتحان 

کنند . فقط پولد ار ها. ورود  فرود ستان ممنوع!

    تصویر منتخب


