
در س�الروز ش�هادت ش�هيد آي�ت اهلل 
بهشتي)ره( كاربران شبكه هاي اجتماعي 
ياد و خاطره ايش�ان را گرامي داش�تند. 
كاربران با به اش�تراك گذاشتن جمالتي 
از ش�هيد بهش�تي و بازخواني احوال او 
از ويژگي هايش نوش�تند. آنها همچنين 
از مظلوميت ش�هيد و تهمت هايي كه به 
او  زده ش�د، گفتند. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران  را مرور می كنيم. 
:»Khamenei. ir« صفحه توئيتري   

شهيد بهش��تي رضوان اهلل عليه حقاً و انصافاً 
ش��خصيت برجسته اي بود. س��ال هايي كه 
ما با ايش��ان همكاري هاي نزديك و مستمر 
داش��تيم، انس��ان مي ديد كه ايش��ان يك 
شخصيت برجسته است. اداره شوراي انقالب 
به عهده مرحوم آقاي بهش��تي بود حتي در 

زمان حيات مرحوم آقاي طالقاني. 
   صفحه »آيت اهلل جوادي آملي«:

شهيد بهش��تي در بحبوحه آن شوراي عالي 
قضايي كه هنوز قانوني نبود ]و در[ مصادره ها 
و زندان كردن ها دست قضات باز بود، چقدر 

مدبرانه و حكيمانه عمل كرد. ايش��ان درس 
مرح��وم عالم��ه طباطباي��ي ه��م مي آمد، 
مي ديديم خيلي خوش  فهم است! در دستگاه 

قضايي هم با هم و كنار هم بوديم. 
   صفحه توئيتري »نشر آثار حضرت 

آيت اهلل مصباح يزدي«:
شايد ش��نيده باش��يد باالترين تهمت ها را 
به مرحوم شهيد بهش��تي مي زدند، تا آنجا 
كه امام فرمود: »بهش��تي قب��ل از اينكه به 
شهادت برس��د، مظلومانه ترور شخصيت 
ش��ده بود، ظلمي كه به بهشتي شد از همه 
ظلم ها باالتر است.« مضمون فرمايش امام 
اين بود، احتمال بدهيد ك��ه اين جريانات 

تمام نشده باشد. 
   سيدمهرداد سيدمهدي:

ش��هيد بهش��تي واقعاً مظلوم ب��ود. اينكه 
يك عالم ديني، صاحب انديش��ه روز، اهل 
منطق و استدالل، گش��اده رو، اهل تعامل 
با جوانان و راهنمايي دلس��وز ب��راي آنان، 
تابع محض واليت، انقالبي و خالق و نوآور 
را رهبر چماق��داران، متحجر و بي منطق و 

قاتل مرحوم طالقاني بنامن��د، چيزي جز 
مظلوميت مي توان ناميد. 

   علي فرخنده:
در زندگي دنبال كساني حركت كنيد كه هرچه 
به جنبه هاي خصوصي تر زندگي ايشان نزديك 

مي شويد، تجلي ايمان را بيشتر مي بينيد. 
   تقي دژاكام:

شهيد بهشتي: در مسائل فردى اينقدر سنگ 
»مركزيت در افتاء« را به سينه نزنيم و سخت 
نگيريم و هر كسى از هر كس��ى مى خواهد 
تقليد كن��د، ولى در مس��ائل اجتماعى آنجا 
كه وظيفه شما را درباره كوچك ترين مسئله 
اجتماعى بيان مى كند، اي��ن فتوا صرفاً حق 

رهبر است. )جاودانه تاريخ، ج ۸، ص ۸۳(
   مهدي عبدي زاده:

اين انق��الب و اين جامعه آنق��در كار درش 
هست كه ديگر استراحت بي استراحت... 

   ميكائيل دياني:
ب��ا دروغ، تهم��ت، شايعه س��ازي، ح��رف 
نسنجيده مي ش��ود در جنگ حق بر باطل 
شركت كرد؟! نمي شود! آن جبهه؛ خودش 

جبهه باطل اس��ت! با ص��رف ادعاي برحق 
بودن، انسان برحق نمي شود، بايد در عمل 

انسان برحق عمل كند! 
   سيدرضا ميرجعفري:

شهيد بهشتي: خودت را به دست حوادث و 
جريان ها نسپار... چون خدا تو را آفريده  است 
تا به وجود آورنده جريان ها باشي، نه تسليم 

شونده در برابر جريان ها... 
   جواد تاجيك:

بگذاري��د رفاقت ها و رابطه ه��ا هرگز نتواند 
صداقت ه��ا و ضابطه ها را به خط��ر بيندازد 
كه عدالت در جامعه ما تنها و تنها براساس 
حاكمي��ت ضابطه ها و صداقت ه��ا به وجود 

مي آيد و نه بر اساس رفاقت ها و رابطه ها! 
   حسين اقبالي:

صحبت هاي ش��هيد بهش��تي خط��اب به 
روحانيون: رابطه طلبه ها با مردم در يك جمله 
كوتاه خالصه مي ش��ود؛ خدمت بي منت به 
مردم. ما سال ها از شيوه مديريت و زمامداري 
پيغمبر )ص(، علي )ع( و ائمه هدي صحبت 

كرديم، حاال موقع عمل است. 

خدمت بی منت به مردم
گزارشي از گراميداشت ياد آيت اهلل بهشتي)ره( در شبكه هاي اجتماعي

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.

 اگر همديگر را دوست نداريد 
به جايي نمي رسيد

آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:
اگر كس��ي، مؤمني را به عنوان مؤمن در آغوش بگيرد يا با او ديدار 
كند، مثل اين است كه خدا را در عرش زيارت كرده است. چه حرف 
عجيبي است درباره انسان!! اين معناي انسان شناسي است: »من زار 
أخاه المومن كمن زار اهلل في عرشه«؛ اين تعريف انسان است، يعني 
انس��ان موجودي اس��ت كه مي تواند ديدن او به معناي ديدن خدا 
باشد.  اما شما مي گوييد مگر مي شود؟ همين »مگر مي شود«، كار 
دستت مي دهد! او گفته كه مي شود، تو مي گويي »مگر مي شود«؟ 
از اين جهت ]در گذشته[ مؤمنين مسافرت مي كردند براي زيارت 
برادر ديني شان، از شهري به شهر ديگر مي رفتند كه او را ببينند.  اگر 
همديگر را دوست نداريد، به جايي نمي رسيد. وقتي كه دوست نداري 
از او جدايي، وقتي از او جدايي شيطان تو را تنها گير مي آورد. وقتي 
تنها گيرت بياورد مي خورتت، قورتت مي دهد، تو تنها بشو، »الشاذ 
من الغنم للذئب«، اگر يك گوسفندي از گله گوسفند جدا شود، گرگ 
دنبال همان مي گردد. شيطان گرگ است دنبال زماني مي گردد كه تو 
از رفقايت جدا شده اي، توصيه مي كنم كه همديگر را دوست بداريد و 

اين را به عنوان يك اصل براي خودتان قرار دهيد. جدي بگيريد. 
منبع: نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي

   آیينه نفس

كاربردهاي تشخيص احساسات از سوي هوش مصنوعي

رضا حياتي در توئيتي نوشت: اولين كاوشگر اقيانوس پيماي ايراني با نام »خليج فارس«. كاوشگر 
خليج فارس چهار آزمايشگاه دارد و قادر است در مدت ۴۵روز با ظرفيت ۲۷ نفر )شامل۱۱خدمه 
و ۱۶ محقق( به عمليات تحقيقاتي و ميداني مشغول شود. اين كشتي تحقيقاتي در صنايع 

كشتي سازي شهيد درويشي وزارت دفاع ساخته شده است. #رسانه روشنگري

يكى از كاربران توئيتر گفت: حضرت عباسي، عملكرد آقاي رئيسي با توجه به غلبه ايشان بر ۱.كرونا؛ 
۲.كسري بودجه ۴۵0هزار ميليارد توماني دولت قبل و ۳. ارز رانت ساز ۴۲00 توماني يك آفرين 
ندارد؟! آن هم بدون اعتنا به برجام و FATF. شانگهاي و بريكس و دريافت بدهي هاي دولت قبل 

و افزايش فروش نفت و... هم بماند!

كانال تلگرامي هوشيو در مقاله اي به »تشخيص احساسات 
انسان با بينايي ماشيني« پرداخته است. بخشي از اين مقاله 
كه مربوط به كاربردهاي تش��خيص احساس��ات با بينايي 

ماشيني است، در ادامه از نظر مي گذرد:
تشخيص احساسات انسان با بينايي ماشيني، به نحوي تعامل 
انسان و ماشين را گسترده تر كرده و امكان ارتباط متقابل را 
بين آن دو ايجاد كرده است؛ از اين طريق ماشين هاي هوشمند 
به صورت خودكار در برابر احساسات فرد احساس مسئوليت 
كرده و مي توانن��د در مواقع خطر به او يا ديگران نس��بت به 
وضعيتش هش��دار بدهند. پيش از اين ه��وش مصنوعي با 
شناسايي دقيق ويژگي هاي جسمي و رواني انسان، كمك هاي 
شاياني به حوزه هاي پزشكي و روانشناسي كرده است. اكنون 
توانايي تشخيص چهره امكانات فراواني را در اختيار شركت ها، 
مراكز امنيتي، پزشكان، روانشناسان، معلمان و... قرار مي دهد 
تا با شناسايي احساسات فرد، خدمات خود را نسبت به او كامل 
كنند يا اينكه او را از خطر نجات دهن��د. افزون بر اين مجهز 
شدن ماشين ها به توانايي تشخيص چهره منجر به همكاري 

آنها با انسان در مواقع خطر خواهد شد. 
مثاًل هنگامي كه خودرو به اين توانايي مجهز باشد به راننده 
خواب آلود هش��دار خواهد داد يا هنگام عصبانيت مراقب او 
خواهد بود. تشخيص احساس��ات انسان با بينايي ماشيني، 
در راستاي پيشرفت بيشتر انس��ان و حفظ او از خطرات در 
موقعيت هاي ناخواسته است. هم اكنون از هر ۱0 ابزار يكي به 
فناوري تشخيص چهره مجهز شده است و در آينده استفاده 
از اين فناوري بيشتر خواهد ش��ود. از ديگر كاربردهاي اين 

نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱� امنيت

يكي از قابليت هاي اين نرم افزار اين اس��ت كه احساس��ات 
حقيقي فرد را تشخيص مي دهد؛ مثالً مي تواند خنده اجباري 
يا از روي ترس را از خنده عادي تش��خيص دهد، به همين 

دليل عاليم چهره فرد هنگامي كه در خطر است، توسط اين 
دستگاه شناسايي شده و به ديگران منتقل مي شود. تشخيص 
احساسات انسان با بينايي ماشيني، مي تواند به افزايش امنيت 

در جامعه كمك كند. 
۲� تشخيص احساسات در مصاحبه هاي كاري

در اين مواقع شركت ها از اين نرم افزار براي درك احساسات 
حقيقي ش��خص متقاضي اس��تفاده مي كنند و تا حدودي 
ش��خصيت او را براي ب��ه عهده گرفتن ش��غل م��ورد نظر 
مي س��نجند. آيا فرد واقعاً صالحيت پذيرفتن اين حرفه را 
دارد؟ آيا اضطراب او براي چنين مصاحبه اي بيش از حد باال 
نيست؟ به همين ترتيب شركت ها و س��ازمان ها مي توانند 

بهترين نيروي كار را براي خويش فراهم آورند. 
۳� تشخيص ميزان رضايت مشتري

تشخيص احساسات انسان با بينايي ماش��يني، در بازار نيز 
كاربرد فراواني دارد و مي تواند سودرس��اني اقتصادي را در 
راس��تاي رضايت مش��تري ايجاد كند. پيش از اين ميزان 
رضايت مش��تري از طريق سنجش س��اليق او در خريدها 
اينترنتي مشخص مي شد، اما امروز برخي از فروشگاه ها مجهز 
به نرم افزار تشخيص احساسات هستند، به اين ترتيب ميزان 
رضايت مشتري را هنگام خروج او از فروشگاه مي سنجند. اين 
قابليت براي تشخيص ميزان رضايت مراجعان به يك اداره يا 

شركت نيز كارايي دارد. امري كه پيش از اين با پرسش نامه و 
نظرسنجي صورت مي گرفت. 

۴� تشخيص احساسات انسان با عينك هاي هوشمند
اين نرم اف��زار امكانات منحصربه فردي براي اش��خاصي كه 
اوتيسم دارند يا نابينا هستند، ايجاد كرده است تا با استفاده 
از عينك هاي هوش��مند قادر به تجزيه و تحليل احساسات 
اطرافيان خود باشند. روشن است كه اين كاربرد توانايي هاي 
اين افراد را گس��ترش مي دهد و به آنها در دستيابي به يك 

زندگي آسان تر كمك مي كند. 
5- تشخيص احساسات رانندگان 

اين قابليت با اضافه ش��دن به سيس��تم بينايي ماش��ين ها، 
مي تواند با درك احساسات راننده به او در مواقع خطر هشدار 
دهد و او را نس��بت به خواب آلودگي يا عصبانيت خود آگاه 

كند، يعني موقعيت هايي كه مناسب رانندگي نيستند. 
   نتيجه گيري

تشخيص احساس��ات انس��ان با بينايي ماش��يني، امروز از 
يك آرزوي ش��خصي به قابليتي در سرتاس��ر جهان تبديل 
شده كه به رشد سيس��تم پردازش ماش��ين ها در ارتباط با 
انسان منجر ش��ده اس��ت. هنگامي كه رانا كاليوبي مقابل 
لپ تاپ خويش نشسته بود و آرزو مي كرد لپ تاپ نيز قادر به 
شناسايي احساسات انسان باشد، حدس نمي زد بتواند اين 
خواسته خود را اين چنين محقق كند. پيش بيني مي شود 
اين نرم افزار پس از اين كاربرد و رشد بيشتري داشته باشد 
و گس��ترش بيش��تري بيابد. عالوه بر اين ممكن است اين 
نرم افزار قابليتي را به همه وس��ايل هوش��مند اضافه كند تا 
بتوانند با شناخت احساسات انسان به او برآوردن نيازهايش 
ياري برس��انند. رانا با اطالع از امكان دخالت كردن بيش از 
حد ماشين هاي هوشمند در زندگي انسان، معتقد است اين 
نرم افزار فوايد بسياري براي انسان دارد، طوري  كه مي توان از 

خطرات احتمالي اش چشم پوشيد. 

كاوشگر خليج فارس يك آفرين ندارد؟

باز هم پاي انگليس در ميان است
كانال تلگرامي »ديپلماسي ايراني« نوشت: 
روس��يه در اس��تراتژي جديد، در صورت 
تشديد جنگ از س��وي غرب در اوكراين، 
اعالم كرد پاريس، ورش��و يا برلين را مورد 
حمله اتمي قرار نخواهد داد، بلكه لندن را با 
بمب اتمي اولين هدف قرار خواهد داد. اين 
همان »نظريه اغفال« است. بدين معني كه 
لندن از ق��درت مهار يا تهيي��ج امريكا به 
عنوان قدرت سخت برخوردار است.  امريكا در هيچ جنگي در اروپا بدون همراهي، مشاركت و راهبرد 
انگليس شركت نداشته است. در تجاوزات جنگي در غرب آسيا هم امريكا بدون اغفال انگليس شركت 
نداشته و در آخرين تجاوز نظامي مشترك آنگلوساكسن به عراق بود كه امريكايي ها طبق گزارش 
كنگره اعتراف كردند مورد اغفال لندن واقع شدند.  حاال پوتين و ژنرال هاي روسيه متوجه شدند كه 
انگليس از قدرت مهار يا تهييج امريكا براي آرام كردن يا تشديد جنگ در اوكراين برخوردار است و لذا 

به درستي گفتند، لندن اولين هدف آنها خواهد بود، نبض واشنگتن، لندن است. 

پيام شليك ماهواره بر ذوالجناح چيست؟
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود در 
پاسخ به س��ؤال »پيام شليك ماهواره بر 
ذوالجن��اح چيس��ت؟« ب��ه پن��ج نكته 
اشاره كرد. او نوش��ته است: در ميانه سفر 
جوزف بورل به ته��ران و چند روز پس از 
صدور قطعنامه ش��وراي ح��كام آژانس 
انرژي اتمي، موشك ماهواره بر۳ مرحله اي 
ذوالجناح شليك شد.  نكته جالب اين بود 

كه اين ماهواره بر محموله اي نداشت و آزمايشي بود. در اين خصوص چند نكته بايد ذكر گردد:
۱( موش��ك ماهواره بر۳ مرحله اي مي تواند كاربري ديگري نيز داشته باشد و در نقش يك موشك 
قاره پيما ظاهر شود. تكنولوژي موشك هاي ماهواره بر و قاره پيما تقريباً مشابه بوده و به همين دليل 
غربي ها معتقدند ايران تحت عنوان برنامه فضايي، موشك هاي قاره پيماي خود را آزمايش مي كند. 

۲( اين آزمايش پس از صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس اتمي و در هنگامه سفر جوزف بورل 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا انجام گرفت. پيغام تهران واضح است، هر اقدام خصمانه با 

واكنشي فوري و متقابل روبه رو خواهد شد. 
۳( جمهوري اسالمي اگر چه برد اعالمي موشك هايش را ۲000 كيلومتر تعيين كرده، لكن قابليت 

ساخت و شليك موشك هاي قاره پيما را دارد. 
۴( برخي تحليلگران مي گويند موشك ماهواره بر ذوالجناح مي تواند در شرايط لزوم، به عنوان يك 

موشك قاره پيماي ۶000 كيلومتري عمل كند. 
۵( تلفيق برنامه اتمي كنوني جمهوري اس��المي با پرتاب موشك۳ مرحله اي ذوالجناح، پيامي 
آشكار به كشورهاي متخاصم نسبت به ايران است و آن اينكه تهران به دشمنانش اين نكته را القا 
كرد كه هم قابليت ساخت سالح اتمي را در اختيار دارد و هم سالح پرتاب كننده آن را كه بتواند 

نقاط دوردست را هدف گيرد. 
اگرچه ساخت بالفعل بمب اتمي در دكترين نظامي ايران نيست، اما داشتن توانايي بالقوه ساخت آن و 

سالح مناسب براي پرتابش، خود براي جمهوري اسالمي توليد بازدارندگي استراتژيك خواهد كرد.

زيستن، اصلي ترين معماست
محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: زندگ��ي در هيچ ك��دام از آن 
بزنگاه هايي كه فكر مي كرديم  تمام نشد. 
هر بار فكر مي كرديم  ديگر چيزي براي 
ادام��ه دادن باقي نمانده اس��ت، اما باز 
ادامه داديم. ما مانديم و ناگزيري گفتن  
قصه اي ت��ازه. ما مانديم و س��وگواري  
كردن، فكركردن، خود را از آوار گذشته 
بيرون كشيدن و چيز تازه اي ساختن. ما مانديم و تكليف پركردن زندگي با چيزي متفاوت. 
عجيب اينكه همين جست وجوهاي ناگزير ما را با ابعاد ديگري از زندگي آشنا كردند. ما زخم 
برمي داشتيم و با اين زخم ها، چيز هاي تازه اي را مي فهميديم، با آدم هاي متفاوتي همدل و 
هم درد مي شديم و چيزهايي را كه پيش تر در سايه بودند به تماشا مي نشستيم. همه چيز در 
اين دنيا عجيب است و عجيب تر از همه  آنها خود زنده بودن و زندگي  كردن؛ مسيري يك طرفه، 

مدام در حال تغيير، پر از اتفاقات پيش بيني نشده و هميشه ناشناختني.

آن روز كه رجايي دست منافقين را رو كرد
محمد ايماني در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: از ت��رور آي��ت اهلل خامنه اي و 
آي��ت اهلل بهش��تي در تيرماه ت��ا ترور 
رئيس جمهور رجايي در شهريور ۱۳۶0، 
دو ماه فاصله است. ش��هيد رجايي دو 
هفته قبل از ترور شدن، )۲۴مرداد ۶0( 

راز مهمي را درباره جريان بازگو كرد:
»سازمان مجاهدين در زندان حرف شان 
اين بود كه درست است ما شعار مبارزه با امپرياليسم و ساواك مي دهيم، ولي قبل از هر چيز بايد با 
مسلماناني كه امام را به عنوان رهبر انقالب قبول دارند، جنگيد و از روي جنازه آنها رد شد. از زندان 
كه بيرون آمدند اولين كاري كه سازمان كرد، يك پوستر چاپ كرد كه يك طرفش آرم سازمان بود 
و يك طرفش عكس امام... اينها به فكر بودند هر چه زودتر نبرد با نيروهاي مؤمن را شروع كنند... 

آنها مي خواستند آن روز جنگ را شروع كنند، منتها خودشان مي دانستند هيچ حيثيتي براي 
شروع اين جنگ ندارند، مي خواستند مرحوم طالقاني را سپر قرار دهند و پشت علمي كه ايشان 
به خيال آنها برمي افراشت، جنگ را شروع كنند كه ديدند مرحوم طالقاني آن روز رفت خدمت 
امام، حرفي زد كه اگر بين مجاهدين يك نفر مسلمان واقعي وجود داشت كه مي خواست تفكر 
اسالمي بكند و آقاي طالقاني را به عنوان يك روحاني انقالبي قبول داشت، بايد همانجا تغيير 
موضع بدهد.  مرحوم طالقاني ب��ه خدمت امام رفت و دو زان��و زد و گفت من هر وقت مأيوس 
مي شوم از حركت اين انقالب به خدمت امام مي آيم و دوباره نيرو مي گيرم. اين كسي بود كه 
شما او را پدر مي دانستيد... مگر شما گفتيد كه نه آقاي طالقاني ما در تسليم شدن شما در مقابل 

رهبر انقالب سهيم نيستيم، وقتي كه خواستي با امام بجنگي ما را خبر كن؟
واقعاً يك مجاهد نيست بپرسد كه دشمن خلق را تو چه كسي تشخيص دادي؟ آيا در اين دو سال شد 
يك امريكايي را بكشي و بگويي ما ضدامريكايي هستيم؟ شد يك سرمايه دار صهيونيست را بكشي و 
بگويي انقالبي هستي؟ اما بهشتي را كشتي... امروز فرانسه و امريكا مشتاقند انقالب شكست بخورد. 
كاري هم با رجايي و بهشتي و خامنه اي ندارند. آنها با انقالب كار دارند... شما مي توانيد بگوييد كشتن 

خامنه اي براي شما الزم تر از كشتن يك امريكايي يا يك ساواكي يا يك اسرائيلي است.؟«

بالي نشسته ها
كميل خجسته در كانال تلگرامي خود 
نوشت: رهبر انقالب در ديدار نمايندگان 
مجلس دو تعبير مهم داشتند. راه نجات 
ملي، تغيير معادله تلخ به شيرين مثل 
فتح خرمش��هر و براي رس��يدن به آن 
رعاي��ت پنج ش��رط را براي مس��ئول 
جمهوري اس��المي الزم دانس��تند: ۱. 
جهاد؛ ۲. عزم و ابتكار عمل؛ ۳. از خود و 
صندلي و آبروي خود گذشتن؛ ۴. به آرمان ها توجه كردن و ۵. اخالص و توكل. از طرف ديگر در 
همان ديدار به مجلسي ها فرمودند در انتصاب هاي دولت دخالت نكنيد و حاال خبر مي آيد كه 
دو نماينده وزيري را براي انتصابي تهديد كرده اند، ولى اولويت فقيه فتح خرمشهر امروز است. 
اين رخ نمي دهد مگر اينكه جامعه مخصوصاً نخبگان و مسئوالنش با رهبر همراه باشد. حضرت 
موسي)ع( نبي هم كه باشي و اراده كني به فتح شهر، اگر جامعه همراهش بگويند ما نشسته ايم 
تو و خدايت برو و شهر را پس بگير كه إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن نه تنها اراده پيامبر اولوالعزم خدا محقق 
نمي ش��ود كه آن جامعه تا مدت ها گرفتار عذاب و س��رگرداني و خش��م الهي مي شود. امام 
خميني)ره( زماني خرمشهر را فتح كرد كه باقري، متوسليان، همت و... آن پنج شرط را بر خود 

مسلط كردند. آن  وقت آنها نبودند كه خرمشهر را به مردم برگرداند، خدا بود كه آزادش كرد.

كاسبان جنگ
اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: هميشه رسم بر اين بود كه كشورها براي 
پايان جنگ ها از طريق مذاكره تالش كنند، اما حاال به نقل از دفتر نخست وزيري 
بريتانيا، »بوريس جانسون به امانوئل مكرون درباره هر تالشي براي يافتن راه حلي 

براي جنگ اوكراين از طريق مذاكره هشدار داده است.« #كاسبان_جنگ 

الك پشت باردار 2هزار ساله
كانال تلگرامي »فرارو« خبر داد: بقاياي يك الكپشت باردار ۲هزارساله كه 
زماني در خيابان هاي شهر باستاني پمپئي پرسه مي زد، كشف شده است. 
اين  حيوان و تخمش در زير خرابه هاي كارگاهي پيدا ش��د كه در س��ال ۶۲ 
پس از ميالد در اثر زلزله و ۱۷ س��ال بعد در اثر فوران كوه وزوويوس توسط 
خاكستر و سنگ هاي مذاب آتشفشاني پوشانده شد. اين الكپشت هرمان كه 
۱۴ سانتيمتر طول دارد، در زير زمين سفالي پنهان شده بود و محققان گمان 

مي كنند، ممكن است هنگام تخم گذاري مرده باشد.

پخش جوجه  بين اهالي روستا
نرگس خليلي در توئيتي نوشت: يه كار خوبي كه اين مدت از سوى دولت و 
سپاه داره صورت مي گيره پخش جوجه هاي گوشتي بين اهالي روستاهاست. 
اين جوجه ها قبالً به خاطر مش��كالتي كه وجود داشت، زنده زنده دفن يا به 
روش هاي ديگه معدوم ميشدن. پخش رايگان اين جوجه ها بين اهالي روستا 

يه كار ارزشمنده كه با استقبال اهالي روستا همراه بوده است.

 پروژه 360 مگاواتي
 نيروگاه تمام ايراني كليد خورد

حامد صراف پور در توئيتي نوشت: پروژه ۳۶0 مگاواتي نيروگاه تمام ايراني كليد 
خورده است. قرار بود اين پروژه با كمك كشورهاي ديگر انجام شود، اما تصميم 
بر اين شد با اتكا به دانشمندان و جوانان غيور ايران اين كار انجام گيرد. همزمان 

ساخت دومين نيروگاه هسته اي در بوشهر نيز در حال پيشرفت است. 

| 29 ذی القع��ده 1443   | تی��ر 1401  5| روزنامه جوان |  شماره  6518چهار  ش��نبه 8 


