
   علي ميرزايي:
 دنيا وارد يك جنگ غذايي شده و احتماالً اوضاع از اين 
هم بدتر شود.  بايد مسئوالني كه در سال هاي گذشته 
در خودكفايي در محصوالت راهبردي و ارتقای امنيت 
غذايي جامعه اهمال نموده اند، معرفي و در صورت 

عمد به   اشد مجازات محكوم شوند.  #گراني  #غذا
   كاربري با نام »ستايش«:

جنگ جهاني سوم، جنگ غذا است!؟ هند صادرات 
گندم را ممنوع كرد، چنين اقدامي منجربه افزايش 
جهان��ي قيمت گن��دم و باع��ث افزايش قحطي 
س��اختگي براي جمعيت زمين خواهد ش��د. از 
سمتي ديگر كشورهاي مختلف مانند چين در حال 
انباشت گسترده غالت مي باشند و انتظار مي رود 

قيمت غالت در دنيا به شدت افزايش يابد. 
   محمد جعفر ايراني:

 فاجعه غذايي آينده! طرح روي جلد ش��ماره 

جديد مجله اكونوميست با موضوع »فاجعه 
غذايي آينده« نوعي واقعيت تلخ و نمادي از 
تئوري جنگ غذا مي باش��د. جهان در انتظار 
يك دگرديسي و تقسيم بندي جديد قدرت 

مبتني بر تأمين غذا مي باشد. 
   مرتضي رفيعي:

 جنگ غذا: روسيه و اوكراين به عنوان »سبد نان 
جهاني« ناميده مي ش��وند. روسيه بزرگ ترين 
صادركننده گندم در سراس��ر جه��ان بوده و 
۲۰درصد از عرضه جهاني اين محصول اساسي را 
به خود اختصاص داده است. بانك جهاني شوك 
فعلي قيمت ها را بزرگ ترين ش��وك به قيمت 

كاالها از دهه ۱۹۷۰ توصيف كرده است. 
   كاربري با نام »۱۴۲۰«:

 روسيه و اوكراين، گندم يك چهارم مردم جهان 
را تأمين مي كردند. عالوه بر گندم، سهم بزرگي 

از توليد جو، دانه هاي روغني، كود، علوفه دامي و 
ساير غالت كل كره زمين برعهده اين دو كشور 
بوده اس��ت. بدون ش��ك با به طول انجاميدن 
اين جن��گ، پاييز امس��ال، كل جه��ان وارد 

 #جنگ_جهاني_غذا خواهد شد!
   سيدامين عابدي:

 سازمان ملل هشدار داد به دليل حمله روسيه 
به اوكراين، ذخاير غالت و ذرت جهان در سال 
۲۰۲۳ تمام خواهد شد. جنگ اوكراين در هر 
كشوري از جهان تأثير گذار خواهد بود مخصوصاً 
كشورهاي وارد كننده با خطر كمبود فاجعه بار 
غذا مواجه اند. كاهش دو سوم جمعيت جهان با 

بيماري، قحطي و جنگ جهاني تا ۲۰۲5. 
   كاربري با نام »آدم«:

كمب��ود موادغذايي بر اثر جن��گ اوكراين در 
اروپا چنان وحشت به پا كرده و باعث قحطي و 

افزايش قيمت شده كه گاردين تيتر زده: »پايان 
عصر طاليي غذاي ارزان«  منتظر خبر دزدي 

كشوراي نايس از همديگر باشيد. 
   عبداهلل گنجي:

جلد  اكونوميس��ت تلفيقي از گندم و اسكلت 
انسان. نشان از آينده بحراني غذا در جهان دارد. 
اين خود نشان مي دهد اقدام دولت درباره گندم 
و بهينه سازي مصرف آن در ايران يك ضرورت 

غذايي- امنيتي بود نه يك انتخاب. 
   زهرا آقاجاني:

 همان طور هم كه مقام معظم رهبري فرمودند 
قضيه جنگ روسيه و اوكراين خيلي پيچيده 
است و پيچيده تر هم خواهد شد. جنگ جهاني 
آينده جنگ غذا خواهد ب��ود. البته اين را بگم 
كه اين جنگ به احتمال زياد همان هرج الروم 

روايات آخرالزماني خواهد بود. 
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جهان در انتظار دگرديسي مبتني بر تأمين غذا
واكنش هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي به زمزمه هاي جنگ گندم در جهان

»فاجعه غذا در حال آمدن است«؛ اين تيتر تازه ترين شماره مجله اكونوميست است كه 
با واكنش هاي بسياري در جهان همراه بوده است. تصوير اين تيتر نيز سه خوشه گندم 
است كه به جاي دانه هاي گندم اسكلت هايي از سر انسان را در خود جا داده و نشان از 
جنگ بر س�ر گندم در جهان خبر مي دهد. دبير كل سازمان ملل هم هشدار داده طي 

ماه هاي آينده ممكن است با كمبود جهاني مواد غذايي مواجه شويم كه مي تواند سال ها 
طول بكشد. اخبار و تحليل هاي كارشناسي نشان مي دهد كه اين بخشي از اثرات جنگ 
پيچيده اوكراين است. كاربران فارس�ي زبان نيز در واكنش به اين خبر از خودكفايي 
در حوزه گندم نوشتند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران 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.

آمادگي براي مرگ چيست؟
آيت اهلل محمد شجاعي)ره(:

از امير المؤمنين)ع( س��ؤال كردند كه »َما ااِلْس��ِتْعَداُد لِلَْمْوت « 
آمادگي براي مرگ چيست؟ چطور مي شود براي مرگ آماده بود؟ 
چه روشي اتّخاذ كرد كه هميشه آماده مرگ بود؟ سه جمله  خالصه 
فرمودند كه در عمل مشكل است اّما بسيار ضابطه  مشّخصي است.  
فرمودن��د »أََداُء الَْفَرائِض « اّوالً واجبات را خ��وب انجام بدهد، »َو 
اْجِتَناُب الَْمَحاِرم« دّوم از محارم و گناهان اجتناب بكند، سّوم »َو 
ااِلْشِتَماُل َعلَى الَْمَكارِم « به همه مكارم اخالقي و خصوصيات خوب 
مشتمل باشد.  يعني انسان از هر زمان كه فهميد ديگر برگردد و 
واجب را منتظم باشد، دّوم ترك گناه را منتظم باشد، سّوم اينكه 

تمام خصلت هاي بد را در خود معالجه بكند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل محمد شجاعي)ره(«

   آیينه نفس

ساخت »متاورس« اختصاصي ارتش امريكا

كاربري با نام »رحيم كاكا« در توئيتي نوشت: نخستين چاه ژرف در شهرسوخته زابل حفر 
شد آب اين چاه كه از حدود 8۰۰ تا ۳ هزار متري ستون آب دارد از لحاظ مواد راديواكتيويته 
هيچگونه آلودگي نداشته، فاقد فلزات سنگين و آرتزين )خودجوش( بود؛ نام اين آبخوان 

وسيع را كه داراي حجم بسيار زيادي آب است »آبخوان آرتزين زابل« گذاشتيم.

اكبر نبوي در توئيتي نوشت: زلنسكي )رئيس جمهور اوكراين( در مراسم افتتاحيه جشنواره 
فيلم كن س��خنراني كرد. اما مردم مظلوم يمن كه هفت سال اس��ت آماج وحشيانه ترين 
حمله هاي نظامي عربستان قرار دارند، صداي شان از سوي رسانه هاي غرب خفه مي شود. 

آري، با رسواترين و خشن ترين نوع از نژادپرستي غربي روبه رو هستيم. 

كانال »ايس��نا« در تلگرام به نقل از وايرد خب��ر داد: ارتش 
امريكا از واقعيت مجازي براي آماده كردن پرسنل خود در 
ميدان نبرد استفاده مي كند و بيمارستان هاي نظامي نيز از 
اين فناوري براي كمك به سربازان براي دور شدن از شرايط 
وحشتناكي كه در جنگ تجربه كرده اند و مبارزه با استرس 
پس از سانحه استفاده كرده اند. به نظر مي رسد ارتش اياالت 
متحده سال هاست كه در حال ساخت متاورس خود است. 

به گزارش وايرد، در حالي كه غول هاي فناوري، مؤسس��ات 
مالي و شركت هاي فناور مشتاق هستند كه بخشي از انقالب 
اينترنتي به نام »متاورس« )metaverse( باشند، به نظر 
مي رسد ارتش اياالت متحده از مدت ها پيش در حال ساختن 

نسخه اي از اين دنياي ديجيتال براي خود است. 
وقتي كس��ي در مورد متاورس صحبت مي كن��د، معموالً 
تصويري در ذهن ترسيم مي شود كه در آن مردم در دنياي 
ديجيتال همان طور كه »مارك زاكربرگ« مؤسس شركت 
»فيس��بوك« كه اكنون به »مت��ا« تغيير نام داده اس��ت، 
مي گويد، با هم مالقات مي كنند.  »مارك زاكربرگ« با اعالم 
قصد خود براي ايجاد اين قلمروي ديجيتالي توانست توجه 
جهاني را به خود جلب كند و تعداد زيادي از ش��ركت هاي 

ديگر را به اين دنياي كاماًل جديد عالقه مند كند. 
   آيا اين يك دنياي كاماًل جديد است؟

كس��ب  و كارهاي ب��زرگ و كوچك عجله دارند تا بخش��ي 
از متاورس باش��ند و زمين ه��اي مجازي را ب��ا قيمت چند 
ميلي��ون دالري تصاحب كنند. اما با نگاه��ي فراتر از زرق  و 
برق اين دنياي جديد متوجه مي شويم كه اجزاي سازنده آن 
چندان جديد نيستند. محيط هاي واقعيت افزوده و مجازي، 

نمايشگرهاي روي هدس��ت ها و شبيه سازي هاي سه بعدي 
مدت هاست كه در مجموعه هاي نظامي وجود داشته اند. 

فناوري واقعي��ت مج��ازي)VR( در دهه گذش��ته بخش 
جدايي ناپذير از آموزش خلبان��ان و ملوانان در ارتش اياالت 
متحده بوده اس��ت. با توجه به هزينه هاي ميليون ها دالري 
روي هر قطعه از تجهيزات نظامي، نيروهاي دفاعي همواره 
براي آموزش پرس��نل خود ب��ه محيط هاي شبيه س��ازي 
ش��ده متكي بوده اند. اين فناوري همچنين به كاربران اين 
امكان را مي دهد كه تجهي��زات را تا ح��د ممكن آزمايش 
كنند و براي بهبود مهارت هاي انس��اني به ش��كل بي وقفه 
تالش كنند.  ارتش امريكا در حالي ك��ه از واقعيت مجازي 
براي آماده كردن پرس��نل خود براي ميدان نبرد اس��تفاده 
مي كند، بيمارس��تان هاي نظامي نيز از اي��ن فناوري براي 
كمك به سربازان براي دور شدن از شرايط وحشتناكي كه 
در جنگ تجربه كرده اند و مبارزه با اس��ترس پس از سانحه 
استفاده كرده اند.  بخش دفاعي شركت »بوئينگ« از واقعيت 
افزوده)AR( براي آموزش مكانيك هاي خود ساعت ها قبل 

از تماس با هواپيماي جنگي روي ناوها و براي اهداف تعمير 
و نگهداري آنها استفاده مي كند، در حالي كه ارتش اياالت 
متحده قراردادي نزديك به ۲۲ ميليون دالري با ش��ركت 
»مايكروس��افت« براي تحويل بيش از ۱۲۰هزار هدس��ت 
»هولولن��ز« امضا كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اين 
قرارداد خيلي قبل از اينكه »فيس��بوك« ب��ه »متا« تبديل 

شود، منعقد شده است. 
   اسباب بازي هاي جديد ارتش اياالت متحده براي 

تحقق متاورس
اين كه ارتش اياالت متحده در صدر توسعه دنياي متاورس 
باقي مانده اس��ت، در پروژه هاي جديد آن كه از دس��تياران 
هوش مصنوعي استفاده مي كنند، مشهود است؛ پروژه هايي 
كه به س��ربازان از طريق صداها، گفتار و گرافيك براساس 
مكان و عملكردشان مشاوره ارائه مي دهند.  خلبانان جنگنده 
با استفاده از آنها مهارت كسب مي كنند و سالح هاي مختلف 
در اين فضا از فرآيند آزمون و خطا و براي كس��ب مهارت و 
مانور انساني مي گذرند.  براي كساني كه در پي كسب اطالع 
از چشم انداز »زاكربرگ« نسبت به متاورس هستند، مي توان 
گفت كه در ماه دسامبر س��ال گذشته، نيروي هوايي ارتش 
اياالت متحده جلسه اي در سطح باال در يك محيط مجازي 
برگزار كرد كه بيش از ۲5۰ نفر از مناطق مختلف در جهان 
به آن ملحق شدند.  قابل ذكر است كه ارتش اياالت متحده 
مجبور نيست متاورس خود را به »متا« يا »مايكروسافت« 
واگذار كند، چراكه دنياي متاورس ارتش امريكا با مجموع 
قطعات اختصاصي آن ساخته شده اس��ت و در حال حاضر 

بسيار بيشتر از آنچه ما مي دانيم، عملياتي است.

نخستين چاپ آب ژرف در زابل رسواترين نوع از نژادپرستي غربي

تفاوت »ثروت بخش مالي« و »رفاه عيني«
حامد قدوسي در رشته توئيتي نوشت: در 
مورد تفاوت »ثروت بخش مالي« و »رفاه 
عيني« بياييد به اين مثال فكر كنيم. فرض 
كنيم در اقتصاد يك ش��ركت داريم كه 
سيب توليد مي كند و قيمت سهامش هم 
يك هزار تومان است. حاال بانك مركزي 
مي آي��د و ن��رخ به��ره را از يك درصد به 
پنج درصد مي رساند. براي تفكيك اثرات مختلف، »فرض كنيم« كه اين تغيير نرخ بهره اثر خاصي 
روي بخش حقيقي اقتصاد ندارد، شركت به همان ميزان توليد سيب ادامه مي دهد )شاخصي از رفاه 
عيني جامعه(. ولي قيمت سهام شركت احتماالً در نتيجه تغيير نرخ هاي بهره افت مي كند. خب اين 
دو مشاهده را چه طور با هم تفسير كنيم؟ از يك طرف توليد بخش »حقيقي« اقتصاد همان است 
كه قباًل بود، از طرف ديگر مردم از روي نگاه كردن به »قيمت دارايي مالي )سهام(« حس مي كنند 
فقيرتر شده اند. در حالي كه در اين آزمايش فكري تنها چيزي كه تغيير كرده، نرخ هاي بهره دستوري 

بوده و هيچ چيزي در سطح عيني جامعه عوض نشده است. شما چي فكر مي كنيد؟

تازيانه هاي اخالقي گري
محمد مقدسي در كانال تلگرامي خود 
 )moralizing( نوشت: اخالقي گري
رويكردي اس��ت كه در آن ديگري مدام 
مورد قض��اوت اخالقي )و ب��ه طور كلي 
ارزشي( قرار مي گيرد: اين كار تو خالف 
اخالق ب��ود، آن كارت اش��تباه بود، اين 
كارت به حيوانات آسيب مي زند، آن كارت 
آزار به كودكان است، آن رفتارت به نفع 
قدرتمندان تمام مي ش��ود، آن عملت به تحقير زنان مي انجامد، آنجا كه س��كوت كردي يعني 
منفعت  طلب هستي، آنجا كه حرف زدي در پي محبوبيت بودي، آن رفتارت يعني آدم ها را ابزار 

مي بيني، آن عملت يعني همدست آزارگر بودي و... 
براي فردي با چنين رويكردي، همه چيز از دريچه نوعي قضاوت اخالقي سختگيرانه مي گذرد. 
كنشگري او بيشتر سلبي است تا ايجابي. او اين زبان را بيشتر در مورد ديگري به كار مي برد تا خود. 
او به نظام اخالقي و داوري هاي اخالقي خودش اطمينان دارد و چندان جايي براي ابهام و تفاوت 
قائل نيست. او از ديگري عمل مطابق ارزش هاي خودش را مي خواهد و در غير اين صورت، او را به 
تازيانه زباني اخالقي مي نوازد. او مي تواند پدر، مادر، دوست، همكار، فعال سياسي يا هر كس ديگري 
باشد.  گاهي اوقات فكر مي كنم در فضاي پر ابهام و در بن بست هاي سياسي، بعضي از ما ترجيح 
مي دهيم براي كنشگري به اخالقي گري رو بياوريم. گويي مي خواهيم با تازيانه داوري هايمان هم 
فعال باشيم و هم ديگران را از خواب غفلت بيدار كنيم. نتيجه اما خيلي وقت  ها زخم زدن به تن 

رنجور كساني است كه سردرگم در پي پاسخ دادن به پرسش »چه بايد كرد؟« هستند. 

خاموشي نواي نوايي
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« 
نوشت: عثمان محمدپرست دوتار نواز 
شهير خراساني چشم از جهان فروبست. 
عثمان محمدپرست اسطوره موسيقي 
مقامي ديار خراس��ان كه خالق نواهاي 
ماندگار موسيقي خراسان و قطعه نوايي 
ماندگارترين اث��ر او بود به دي��ار باقي 
شتافت. عثمان محمدپرست )۱۳۰۷- 
۱۴۰۱( در كارهاي خيريه و مدرسه سازي فعاليت بسياري داشت و در اين زمينه نشان سفير 
مدرسه ساز را از سوي رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور دريافت كرده بود. نخستين كاشي 
ماندگار خراسان  رضوي نيز در راستاي حفظ ميراث ناملموس كشور از سوي اداره  كل ميراث 

 فرهنگي خراسان  رضوي سردر منزل عثمان محمدپرست نصب شده بود.

»فورد« نيز خودروي خودران خود را آزمايش كرد
كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« 
 Argo خبر داد: واحد ه��وش مصنوعي
خودران ف��ورد، دي��روز ي��ك عمليات 
آزمايش��ي بدون راننده را در آس��تين و 
ميامي آغاز كرد و به يك نقطه عطف بزرگ 
دست يافت. خودرو هاي اين شركت هنوز 
مسافر نمي پذيرند، اما اكنون اجازه دارند كارمندان هوش مصنوعي Argo را بدون راننده جابه جا 
كنند. آرگو اين اعالميه را گامي مهم در برنامه خود، براي تجاري سازي فناوري رانندگي خودران با 
ارائه مجموعه اي از APIهاي طراحي شده براي اجازه به شركت هاي حمل ونقل، تحويل و تداركات، 
براي تركيب وسايل نقليه خود در خدمات آنها، خواند.  آرگو يكي از معدود شركت هايي است كه در 
فضاي شلوغ رقابت مي كند و هنوز برنده اي شناخته نشده است. در ابتداي سال، جنرال موتورز 
شروع به ارائه تاكسي هاي عمومي بدون راننده در سانفرانسيسكو كرد، اما به داليلي ماشين هاي اين 
شركت به تردد در ساعات غير اوج تردد، محدود شدند. در همين حال، شركت Waymo نيز اخيراً 

آزمايش خودرو هاي كامالً خودران خود را در سانفرانسيسكو آغاز كرد.

عليه دكان هايي كه به نام عرفان باز شد
روح اهلل رش��يدي در كانال تلگرامي خود از تالش هاي آيت اهلل 
فاطمي نيا در مقابله با عرفان گرايي هاي انحرافي نوشت. بخشي 
از يادداش��ت او را در ادامه مي خوانيد: اواخر دهه  هفتاد و اوايل 
دهه هش��تاد، موجي در فضاي فرهنگي- مذهبي كشور به راه 
افتاد كه نشانه اش رونق جلسات_اخالق بود. اينكه در آن مقطع 
در جامعه  ايران و بر جامعه ايران چه مي گذشت كه گرايش به 
جلسات اخالق و مباحث منتسب به مقوله  #عرفان را رونق داد، 
شايس��ته  تأمل اس��ت. اما اجماالً يادمان هس��ت كه در چنان 
فضايي، كمتر كسي جرئت داشت خالف جريان مسلط )اخالق و عرفان( و در نقد آن حرف 
بزند؛ بالفاصله محكوم به معنويت ستيزي مي شد! اگرچه آسيب هاي آن فضاي شبه معنوي 

همان زمان هم عيان بود، اما موج موجود، مانع هرگونه چون وچرا مي شد. 
حريت و جسارت مرحوم آيت اهلل_فاطمي نيا را آنجا و آن زمان ديديم؛ بي واهمه از هر برچسب 
و فشاري، زبان به نقد جريان مسلط اخالق و عرفان در جامعه  آن روز گشود و رسماً از عبارت 
دكان براي اين دس��ته از جلس��ات اس��تفاده كرد. دكاني كه آن مرحوم از آن حرف مي زد، 
ويژگي اش مريد و مرادبازي و نسخه پردازي و... بود. او مي ديد كه چطور نسل نوجوان و جوان، 
در گيرودار چالش هاي زمانه و در مواجهه با آشفتگي هاي فرهنگي و اجتماعي، دنبال جايي 
و كس��ي مي گردد كه او را آرام كند و متأسفانه، در اين تقال، س��ر از مجامعي درمي آورد كه 
كاركردش تخدير و بيكارگي است.  هم نسالن ما، هيچ گاه آن حريت و غيرت استاد فاطمي نيا را 
در جرئت عبور از نسخه هاي شبه اخالقي و شبه عرفاني فراموش نمي كند. دامي كه در دهه  نود 
نيز پيش پاي جوان هاي خوش سيرت و تشنه معنويت گشوده شد و همچنان قرباني مي گيرد. 

و اي كاش فاطمي نياي ديگري داشته باشيم براي خط شكني ديگري.

وقتي دنبال بهترين هستيد يعني دنبال كسي نيستيد!
محمد قرباني در كانال تلگرامي »حامين 
مديا« نوشت: پيدا كردن يك فرد مناسب 
براي ازدواج يعني پيدا كردن يك آدمي 
كه براي شما بهترينه. و اصالً به اين معني 
نيست كه اون بهتر از بقيه است! ما اصاًل 
چنين چيزي نداريم؛ روزي كه شما هنوز 
دنبال بهتر يا بهترين مي گردين در اصل 
دنبال كسي نمي گردين! چون بي نهايت از 
بهترين ها ساخته ذهنتون وجود داره. ازدواج متعهدانه و عاشقانه يعني پيداكردن بهترين براي خود 
شما. به همين علت وقتي كه اين شخص پيدا شد پايان كاره. من به شما پيشنهاد مي كنم كه يك بار 
خصوصيات دقيق فردي كه مي خواهيد رو بنويسيد. اگر چه ممكنه اين خصوصياتي كه مي نويسيد 

مقداري با تله هاي دروني شما قاطي باشد، اما خيلي بهتر از اين است كه سرگردان باشيد...

از دنيا بت نسازيم
 سيدمصطفي موسوي در كانال تلگرامي خود نوشت: مولوی مي گويد: در 
كنار بركه ای زنبورها به شخصي حمله كردند؛ او مي رود زير آب. مادامي كه 
زير آب است در امان است؛ همين كه سرش را بيرون بياورد، دوباره حمله 
مي كنند! آب، ذكر خداست و زنبورها همان افكاري هستند كه روح را آزار 
مي دهند و باعث تيرگي قلب مي شوند. بايد تمرين كنيم از دنيا بت نسازيم. 

تفاوت پارتي بازی با ارتباط
دوم��ان بهرامي راد در رش��ته توئيتي نوش��ت: به نظر مي رس��د تفاوت 
ظريفي هست بين استخدام از طريق ۱-پارتي  بازي يا خويشاوندگرايي 
)nepotism( و ۲- ارتباط��ات )connections(. اولي جانبداري و 
تبعيض براي استخدام دوس��ت و فاميل است و مصداقي از فساد. دومي 
محصول ناكارآمدي ها و اطالعات ناكامل بازارها: رزومه و مصاحبه خيلي 
از اطالعات مهم و مرتبط را به كارفرماها نمي دهند، لذا كارفرماها متوسل 
مي شوند به اطالعات حاصل از ارتباطات شخصي. احتماالً براي همين 
است كه حتي در كش��ورهاي با بهترين رتبه ها از نظر فساد، ارتباطات 

همچنان اهميت زيادي در آيندۀ شغلي افراد دارد.

گروگان گيري در ناتو!
اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: در اوج زورآزمايي ناتو با روسيه، دو عضو 
ناتو – تركيه و كرواسي – عضويت دو كشور در ناتو – سوئد و فنالند – را به 
گروگان گرفته اند تا اعضاي ديگر را به پذيرش خواسته هاي خود، وادار كنند. 
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