
   مرتضي سويلمي:
حرف  هاي اي��ن بيچ��اره رج��وي و پمپئو 
جنتلمن تروريست براي نابودي جمهوري 
اس��امي مرا ياد ش��عر عاميانه اي مي اندازد 
كه شتر در خواب بيند پنه دانه، گهي لپ لپ 

خورد گه دانه دانه. 
   حسام الدين آشنا:

از صدام تا رجوي راهي نب��ود. از نتانياهو تا 
رجوي راهي نبود. از بولتون تا رجوي راهي 
نبود. از پومپئو تا رجوي هم راهي نيست، اما 
از رجوي تا ملت بزرگ ايران دره اي پر از خون 

و خيانت فاصله است. 
   عبداهلل گنجي:

رجوي: »ما همراه صدام با ايران جنگيديم. 
اون موقع ضدامپرياليسم )غرب( بوديم خيلي 
ترور كرديم، اما جايي بي��ن ملت نيافتيم.« 
پمپئو: »ما هم 12شرط گذاشتيم و از برجام 

خارج و هر راه تنفس��ي را بر ايران بس��تيم. 
ترامپ خيلي منتظر تلفن از تهران بود، اما با 
حسرت رفتيم. فعاً با هزينه2ميليون دالري 

ازم حفاظت ميشه.«
   علي اكبر رائفي پور:

پمپئو وزير امور خارجه سابق امريكا، رئيس 
وقت سازمان تروريستي CIA و از عامان 
اصلي شهادت سردار سليماني با تدابير شديد 
امنيتي و تي��م 85 نفره حفاظت��ي از كمپ 
منافقين در آلباني ديدن كرده است. به نظر 
مي رسد طراحي و هدايت آشوب هاي خياباني 

در ايران موضوع گفت وگو ها باشد. 
   احسان تقدسي:

پمپئو با ي��ك گ��ردان باديگارد ب��ه ديدار 
تروريس��ت بزرگ رفت. او روزي از جايي كه 
گمانش را نمي كند تاوان ترور حاج قاسم ما 

را خواهد داد. 

   صفحه اي با نام »ماجراي نيم روز«:
پمپئو هر سري ۴۰هزار دالر از مريم  رجوي 
پول مي گيره ميره تيرانا ميگه: »رژيم آخوندي 
سال ديگه رو نمي بينه« اعضاي سازمان هم 
براش س��وت و كف مي زنن! دمش گرم آدم 
كاسب به اين مي گن؛ س��وراخ  پيدا كرده و 

تندتند داره استخراج مي كنه!
   طيبه موساوند:

منافقي��ن ب��راي اس��تقبال از پمپئو فرش 
قرمز، گارد نظامي و ماش��ين هاي تشريفات 
گذاشته اند! انگار كه اين آدم رهبر يك كشور 
است. واقعاً اينها با اين سطح، فهم و اين حد 
از خفت و خاري مدعي اداره يك كش��ور به 

بزرگي ايران هستند؟
   سياوش محرابي:

طرف نوش��ته حضور يك وزير امريكايي در 
سازمان نش��انه قدرت جهاني اين سازمان 

است! بابا جان پير شدي و هنوز نمي فهمي 
نيم ميليون دالر رو روي جنازه هم بذاري پا 
ميشه برات بندري مي رقصه؟! كدوم قدرت! 
امري��كا ميده به ش��ما دوب��اره از اين طريق 

مي گيره از شما. 
    اميرحسين ثابتي:

همينطور ك��ه داريد به بهانه دي��دار پمپئو 
با رجوي، دموكرات ه��ا را تطهير مي كنيد، 
فراموش نكنيد كه براي اولي��ن بار اوباماي 
دموكرات بود كه گروهك مجاهدين خلق را 

از ليست گروه هاي تروريستي خارج كرد!
   محمدعلي آهنگران:

ايران ايده آل امريكايي ها، ايران رجوي هاست. 
فرداي روزي كه امريكايي ها به اين كش��ور 
مسلط ش��وند فرداي دموكراسي خواهان و 
مشروطه طلبان و روشنفكران نيست؛ فرداي 

مجاهدين خلق است. 
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ايرانی ايده آل امريكايي ها، رجوي ها هستند
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ديدار مريم رجوي و پمپئو

دوش�نبه 26 ارديبهش�ت ماه پمپئو، وزير پيش�ين امور خارجه امريكا ب�ا حضور در 
مقر س�ازمان منافقين در كش�ور آلباني با س�ركرده اين گروهك تروريس�تي، مريم 
رجوي ديدار و خ�ود را عضوي از اين س�ازمان تروريس�تي اعالم و درخواس�ت كرد 
تا از ظرفيت ه�اي آنها علي�ه جمهوري اس�المي ايران اس�تفاده ش�ود! برخي منابع 

خبري گفته اند كه رجوي باب�ت اين ديدار، حدود نيم ميلي�ون دالر به پمپئو پرداخت 
كرده اس�ت. اين خبر با واكنش هاي بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي همراه ش�ده 
اس�ت. برخي آن را دس�تمايه طنز و خنده كردند و برخي ديگر از شكست منافقين و 
امريكايي ها نوش�تند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

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.

 صفات عاليه انسان را
 10 فرسخ 10 فرسخ جلو مي اندازد

آيت اهلل فاطمي نيا)ره(:
مردم فكر مي كنند اوليا خدا روزي هزار ركعت نماز مي خواندند كه 
اينطوري ش��دند. خير؛ آنها فقط در اثر داشتن صفات عاليه به اينجا 
رسيدند؛ صفات عاليه انسان را 1۰ فرسخ 1۰ فرسخ جلو مي اندازد. يك 
خشم فرو خوردن آدم را از هزار ركعت نماز زودتر به خدا مي رساند، 
يك دل شاد كردن تو را خيلي زودتر مي رساند، يك مادر خوشحال 
كردن زودتر مي رساند. از اينجا بايد شروع كنيم. اينجا را درست كن 

بعد هزار ركعت نماز خودش مي آيد، خودت مشتاق مي شوي. 
من خسته شدم بس كه تكرار كردم كه اين دين، دين كيفيت است 
نه كميت! مقصود من اين نيس��ت كه ما مستحبات انجام ندهيم، 
نمازهاي طوالني نخوانيم، اينها به جاي خودش هست، اما بعد از همه 
اينها بدانيد كه رسيدن به خدا نماز هزار »قل هو اهلل« نمي خواهد! 
عمدتاً بايد با باطن خود به خدا برس��يد! اگر هزار »قل هو اهلل« هم 
خواندي خودت ميداني، من فضولي نمي كنم! اما امامان ما فرمودند 
با باطن خود زودتر به خدا مي رسيد. هنوز باطن را اصاح نكرده نماز 

هزار قل هو اهلل مي خواند، چه فايده اي دارد؟
منبع: كانال تلگرامي »بزم قدسيان«

   آیينه نفس

چرا بايد داشته هاي كاغذي خود را به داده هاي ديجيتال تبديل كنيم؟

سجاد منصوري در توئيتي نوشت: نژادپرستي و كش��تن سياهپوست ها در امريكا، سابقه 
 تاريخ��ي طوالني داره. اي��ن تصوير كارتوني مربوط به س��ال 18۷۶ در مجل��ه امريكايي
 Harpers weekly اس��ت. ترجمه متن: »دفاع از خود؛ اگر تو رو نمي كش��تم، بزرگ 

ميشدي و بر من حكومت مي كردي.«

سيدامير س��ياح در توئيتي نوش��ت: يك تدبير خيلي خوب و مؤثر، اصاح قانون چك و 
ارتقاي اعتبار چك ها بود. اين كار كه با همت پژوهش��گران انديش��كده ايتان انجام شد، 
امنيت سرمايه گذاري در ايران را به طور قابل ماحظه اي باال مي برد. مشكات اقتصادي، 

راه حل دارند. 

وقتي در سال 13۶8 براي اولين بار با رايانه آشنا شديم و مركز 
تحقيقات نور ) فعال در عرضه اطاعات ديني و ادبي به سبك 
و سياق ديجيتالي مدرن( در قم تأسيس و سپس از سال۷۰ 
بحاراالنوار به عنوان نخستين خروجي در ديسكت هاي قديم 
منتشر ش��د، قابل تصور بود كه تحولي آغاز ش��ده كه بايد 
كتاب و كتابخانه ها را در پرتو آن تحول ديد، اما اين روزها كه 
تحوالت جديد بسيار شديدتر هم شده، همچنان نگاه قديمي 
بر نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير حوزه نشر و كتاب حاكم 
است كه در پي تبليغ كتابخواني به سبك صدها سال پيش 
است. من شخصاً سال ها اين مطلب را مي گويم و هر بار مورد 
طعن قرار مي گيرم! معتقدم برگرداندن مردم به كتاب، كار 
درستي نيست و به هر حال ناچاريم و روزي بايد روش هاي 
خود را تغيير دهيم. هرچند كه بنده در اين زمينه متخصص 
نيس��تم اما به نظر مي رس��د كه وقت آن رسيده اين مطلب 

جدي تر گرفته شود و مراكز پژوهشي روي آن كار كنند. 
وقتي بيش از 8۰ درصد دانشجويان فني و پزشكي و رشته هاي 
وابسته، براي كارهاي خود از كتاب هاي ديجيتالي يا منابعي 
جز كتاب بهره مي گيرند، بايد به فكر تبديل اطاعات كتاب به 
انواعي ديگر باشيم. اگر دير بجنبيم و اين تحول را جدي نگيريم، 
از قافله علم عقب مي مانيم. روزي مي رسد كه ديگر خواسته يا 
ناخواسته اثري از كتاب باقي نخواهد ماند و ما براي آن روز بايد 
ايده اي داشته باشيم. يكي از آن ايده ها برداشتن گام هاي جدي 
جهت ديجيتالي كردن كتابخانه هاست. جالب است بدانيد 
كه در اين زمينه شهر قم بسيار پيشروتر از تهران عمل كرده 
است. خدمات رايانه اي و آرشيو ديجيتالي كتابخانه هايي كه در 
قم هستند، قابل مقايسه با فعاليت هايي كه در كتابخانه هاي 

شهر تهران در اين راس��تا ارائه مي دهند نيست. شايد يكي از 
داليلش اين باش��د كه در قم جوان گرا بوده و كارها را معموالً 
به افراد با خاقيت بيشتر مي سپارند. مثاً خود ما در كتابخانه 
تخصصي تاريخ اسام و ايران ترجيح مي دهيم متقاضيان به 
كتابخانه نيايند و هر آنچه مي خواهند را -  اگر مشكل حقوقي 
ندارد - يك روزه اسكن كرده با ابزارهاي مختلف مثل ايميل، 
برايشان ارس��ال كنيم، بايد تمام نس��خه هاي خطي خوانا و 
كتاب هاي خوب چاپ شده تا سال 135۰ را به وسيله عده اي از 
جوانان جوياي كار تايپ كنيم يا او سي آر فعال و خوب درست 

كنيم كه اينها همه قابل سرچ باشد. 
عده اي ب��ه بنده اعت��راض مي كنند كه چرا در برابر نس��خه 
فيزيكي كتاب، از نس��خه ديجيتالي آن دفاع مي كنم. البته 
اين را بگويم كه خودم غير از كتاب ق��رآن و مفاتيح الجنان، 
حتي يك كتاب ديگر هم در منزل ندارم و در رايانه خود كارها 
را انجام مي دهم، اين در حالي اس��ت كه تا 5۰ سال گذشته 
نسخه هاي خطي هم در برخي خانه ها يافت مي شد، اما حاال 
مي بينيد كه از اين خبرها نيس��ت. همه تبديل به فايل شده 

است. بايد مسئله تحول زمان خود را متوجه شد و رو به آينده 
داشت. فرزند زمان بودن به اين معناست. واقعاً دليلي ندارد 
در برابر آينده ايستاد! بعضي ها براي اثبات اينكه هنوز كتاب 
كاغذي اهميت دارد آمارهايي در جامعه ارائه مي كنند يا از 
كشورهاي ديگر نقل مي كنند. بايد واقع بين بود و اين نكته 
را در نظر داشت كه تجميع معلومات ذهن را مي سازند و در 
اين راستا انتقال مفاهيم اهميت دارد. ممكن است آمارهايي 
عليه رشد منابع و اطاعات ديجيتالي و افت مراجعه به كتاب 
آناين در سراسر جهان باشد كه برخي ها در ايران بتوانند به 
آن استناد كنند، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين تغيير 
اساسي كه به  س��وي محتواي ديجيتال وجود دارد احساس 
مي ش��ود. بنده با كتاب هاي كاغذي مخالفت��ي ندارم، حتي 
در دانش��گاه عاوه بر قراردادن نسخه هاي ديجيتالي، كتاب 
كاغذي مي خريم، يا چاپ مي كنيم )مثًا 5۰نسخه( اما فكر 
مي كنم اگر پولي كه مثًا صرف ساخت باغ كتاب شد، براي 
ديجيتالي شدن كتاب ها صرف مي شد، بهتر بود. آن وقت همه 
مي توانستند به سادگي به تمام كتاب ها و منابع دست پيدا 
كنند. متأسفانه نويسندگان و دانشجويان ما ۷۰ درصد وقت 
خود را صرف پيدا كردن اطاعات با خواندن كتاب مي كنند، 
اما اگر مقاالت مورد ني��از را همواره به ص��ورت فايل و قابل 
سرچ در دسترس داشته باشند، فرصت شان براي پرداختن 
به كارهاي مهم تر بيش��تر خواهد ش��د. بنده از جمع آوري 
كتاب هاي فيزيك براي تقويت محتوا در يك مركز و احتياط، 
دفاع مي كنم، ام��ا به طور كلي بحث ذهن اس��ت كه چگونه 
مفاهيم بايد در اذهان متحول و منتقل شوند. سرعت انتقال 

مفاهيم توسط مطالعه كتاب، بسيار كند است. 

دفاع از خود به سبك امريكايي مشكالت اقتصادي راه حل دارند

اولين پرديس گوگل با دهها هزار پنل خورشيدي
كانال تلگرامي »ديجايتو« نوشت: اولين 
پرديس طراحي ش��ده توسط گوگل با 
دهها هزار پنل خورشيدي افتتاح شد. 
گ��وگل در وب س��ايت خ��ود توضيح 
مي دهد كه اين پردي��س در زميني به 
مساحت 1۷هكتار و در مجاورت مركز 
تحقيقات ايمز ناسا واقع شده و هزاران 
كارمن��د در آن مي توانن��د كار كنند. 
همچنين 8 هكتار فضاي باز، دو ساختمان اداري، يك مركز رويدادها با ظرفيت 1۰۰۰نفر و 
2۴۰ واحد اقامتي كوتاه مدت براي كارمن��دان در آن وجود دارد. اين پرديس اولين نمونه از 
مدل طراحي جديد گوگل محسوب مي شود كه از دهها هزار پنل خورشيدي كوچك تشكيل 
شده است. اين امر به گوگل كمك مي كند تا به هدف خود در مورد استفاده از 1۰۰درصد انرژي 

تجديدپذير تا پايان دهه جاري دست پيدا كند.

جاده اي افسانه اي در كف اقيانوس
كانال تلگرامي »نش��نال جئوگرافيك« 
نوشت: گروهي از محققان جاده اي را در 
كف اقيانوس آرام كشف كرده اند. جاده 
آجري زرد رنگي كه ممكن است به »شهر 
افسانه اي آتانتيس« منتهي شود. تيم 
محققان در حي��ن كاوش در منطقه اي 
نزديك به جزاير هاوايي توانست اين جاده 
عجيب را مشاهده كند. دانشمنداني كه 
فيلم زنده غواصان در حال كاوش در اين مكان را تماشا كردند، تحت تأثير »جاده آتانتيس« قرار 
گرفتند و آن را عجيب و شگفت انگيز توصيف كردند. نظريه هاي زيادي در مورد »شهر آتانتيس« 
وجود دارد. نام اين شهر در آثار يوناني به عنوان تمدن و شهري پررونق كه زير آب رفته بارها تكرار 

شده است، اما در مورد صحت اين ادعا يا موقعيت مكاني آن اختاف نظر وجود دارد. 

 فيزيكدانان: شايد در كنار جهان ما
 واقعيت ديگري هم باشد

ايمان صاحبي در ديجايتو نوشت: اگر از 
جمله كساني هستيد كه فكر مي كنيد 
در يك خط زماني اشتباه گير افتاده ايد، 
زياد نگران نباش��يد. دانش��مندان در 
مطالع��ه جديدي متوجه ش��ده اند كه 
احتماالً عاوه ب��ر واقعيت موجود، يك 
واقعي��ت ديگ��ر ه��م وج��ود دارد.  دو 
دانش��مند از دانش��گاه مريلن��د اخيراً 
يافته هاي خود را در قالب مقاله اي در مجله Physical Review Research منتشر كرده اند. 
آنها مي گويند مش��غول بررس��ي هگزاگون هاي كربن در اليه هاي گرافين بودند كه متوجه 
الگوهاي تكرارشونده شدند، اين الگوها شيوه حركت الكتريسيته را تغيير مي دهند.  اين دو نفر 
مي گويند به  صورت تصادفي سرنخي را پيدا كرده اند كه مي تواند بخشي از اسرار واقعيت ما را 
توضيح دهد. آنها ادعا مي كنند آزمايش هاي انجام شده روي خصوصيات الكتريكي صفحات 
گرافين منجر به نتايجي شده كه چيزي شبيه جهان هاي كوچك را نشان مي دهد. حاال گفته 

شده كه داليل بنيادين اين اتفاق را مي توان به ساير حوزه هاي علم فيزيك هم تعميم داد. 
يك واقعيت ديگر در كنار جهان ما وجود دارد؟

الكتريسيته در پشته هاي گرافين با تعامل دو صفحه تغيير رفتار مي دهد. پس اين دو پژوهشگر 
اين فرضيه را مطرح كرده اند كه عوامل تأثيرگذار در اين آزمايش مي تواند در ساير نقاط جهان 
هم در اثر تعامل دو اليه به وجود  آيد. يكي از نويسندگان اين مقاله به نام »ويكتور گاليتسكي« 
مي گويد: »شايد تا حدي شك برانگيز باشد كه اين فرضيه در پيش بيني ويژگي هاي بنيادي 
جهان ما از جمله تورم تا اين اندازه خوب عمل مي كند.« با اين حال »عليرضا پرهيزكار«، ديگر 
نويسنده اين مقاله مي گويد، آنها هنوز تمام جوانب اين فرضيه را بررسي نكرده اند، چون انجام 
اين كار دشوار است. اين دانشمند ايراني مي گويد يافته هاي آنها مي تواند بسياري از سؤاالت 
دانش��مندان درباره قوانين فيزيك را برطرف كند.  فعًا چيزي درباره چگونگي دسترسي به 
واقعيت دوم گفته نشده و به نظر مي رسد مطالعات و بررسي هاي بيشتري نياز باشد تا به يك 
نظريه جامع دس��ت پيدا كنيم. در اين حين، مي توانيم نيم نگاهي به فرضيه »تاريخچه هاي 

متعدد« هم داشته باشيم كه احتمال سفر در زمان در جهان هاي موازي را مطرح مي كند.

همه موظفيم به يافتن رسالتمان
كانال تلگرامي »س��ياه مشق« نوشت: 
بگمانم همگي مان حق و حتي وظيفه 
داريم اگ��ر موانع جس��مي ي��ا رواني 
فلج مان نكرده باشد، براي يافتن رسالت 
ي��ا موهبتي ك��ه وجودمان ح��ول آن 
مي گردد يا قرار اس��ت بگردد و شكوفا 
كردنش نهايت نهايت نهايت تاش مان 
را بكنيم. ش��ما را نمي دان��م، ولي اين 
بزرگ ترين خويشكاري اي است كه من براي خودم قائلم.  دكتر آموزگار جايي مي گفت »فره« 
فقط پادشاهي و پهلواني نيست. هركس فره اي دارد كه اگر به سراغش نرود و انجامش ندهد و 
ش��كوفايش نكند »فره« تركش مي كند و در وجودش خاموش مي ش��ود. الزم هم نيست با 
عبارات رس��الت و فره و ش��كوفايي و وظيفه ماجرا را زياده رمزآلود كنيم و به قول دوستان 
فيلسوف متافيزيكش را فربه كنيم.  هر كس مطابق با ژن و ساختار جسماني و ذهني و رواني 
و خانواده و محيط و چه و چه اي كه دارد يكسري از كارها را بهتر از بقيه كارها و بهتر از بقيه 
آدم ها انجام مي دهد كه در هنگام انجام دادنشان حس خوب و رضايت بخشي دارد. همين شايد 

نام ديگر فره و رسالت و چه و چه باشد، زياد در قيد و بند نام ها نمانيد به نظرم.

نروژ مي خواهد به نفت و گازش پشت كند
كانال تلگرامي دورنماي اقتصاد گزارش 
داد: نروژ مي خواهد صادركننده برق از 
توربين هاي بادي باش��د. نروژ با اينكه 
يك��ي از غني ترين كش��ورها از لحاظ 
ذخاير فسيلي اس��ت، اما برنامه اي در 
دست دارد كه تا س��ال 2۰۴۰ به صادر 
كننده برق از منابع تجديد پذير تبديل 

شود. 
دولت چپ ميانه كه به دليل ادامه حمايت از صنعت نفت و گاز مورد انتقاد فعاالن محيط زيست 
قرار گرفته، هدف خود را براي توليد 3۰ گيگاوات ظرفيت بادي فراس��احلي تا سال 2۰۴۰ 

تعيين كرده است. اين رقم به گفته نخست وزير نروژ دو برابر توليد كنوني برق نروژ است. 
مقامات نروژ بر اين باورند كه جهان در دوران گذار به آينده انرژي هاي پاك، همچنان به نفت و 
گاز اين كشور نياز خواهد داشت، اما تمركز و توسعه انرژي بادي فراساحلي به اين كشور كمك 

مي كند تا بر دانش اين صنعت غلبه كند. 
كدام كشور در فناوري »انرژي باد« در اروپا پيشرو است؟

طيف گسترده اي از شركت هاي آب و برق، ش��ركت هاي نفت و گاز و شركت هاي مهندسي 
براي توسعه پروژه هاي برق دريايي در نروژ از جمله، شل، اكينور دانماركي و اني ايتاليا، صف 

كشيده اند. 
نروژ به ميزان بيش��تر انرژي براي پاس��خ به تقاضاي مصرف داخلي خود نياز دارد، اما طرح 
جديد بس��يار فراتر از تقاضاي مورد نياز خانواده ها و صنعت است. در بيانيه دولت آمده است 
كه بخش قابل توجهي از برق توليدي از توربين هاي بادي فراساحلي به كشورهاي ديگر صادر 

خواهد شد. 
تا به امروز، نروژ دو منطقه درياي شمال را براي توسعه حداكثر ۴/5 گيگاوات باد دريايي ثابت و 
شناور معرفي كرده است كه اولين مناقصه براي 1/5 گيگاوات در اواخر سال جاري پيش بيني 
مي شود. صنعت انرژي داخلي كه از دولت به دليل كندي حركت در افزايش توليد انرژي انتقاد 
كرده بود، از جاه طلبي اين پروژه استقبال كرده است. انجمن نفت و گاز نروژ در بيانيه اي گفته 

اين طرح دولت پايه و اساس توسعه باد صنعتي در اقيانوس ها را خواهد گذاشت.

دوست راستين اهل بيت)ع(
 مليحه طايي به مناسبت س��الروز وفات حضرت عبدالعظيم حسني در 
توئيتي نوشت: امام هادي)ع( به حضرت عبدالعظيم: انت ولينا حقا، تو دوست 
راستين ما هستي پس از من فرزندم حسن امام است مردم او را نمي بينند و 
ذكر نامش روا نيست تا آنگاه كه زمين پر از ظلم و ستم شده باشد قيام كند و 

پهنه گيتي را سرشار از عدالت و داد فرمايد. )كمال الدين ج2باب3۷ح1( 

پك كامل در دشمني و بي شرفي
 ريحانه حسيني در توئيتي نوشت: يكي از قابليت هاي امريكا اينه كه در 
آن واحد از اعتراضات مردم در اثر فشار اقتصادي حمايت می كنه و قابليت 
خباثت ديرينه اش در تمديد تحريم ها عليه مردم ايران رو هم داره دقيقاً 
شبيه دستان چدني كه پشت سفره هفت سين زيبا وسط مذاكرات مانع 

بهره بردن اقتصادي ايران بود؛ يه پك كامل در دشمني و بي شرفي. 

 غار دربند مهديشهر
جاذبه اي با 120 ميليون سال قدمت

كانال تلگرامي »ديدني هاي جالب ايران« با انتش��ار عكسي از غار دربند 
مهديشهر كه بيش از 12۰ ميليون س��ال قدمت دارد، نوشت: غار دربند 
يكي از بزرگ ترين غارهاي آهكي ايران است كه در گذشته محل سكونت 
انسان ها بوده و حاال به يكي از جاذبه هاي استان سمنان تبديل شده است.
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