
    عليرضا زادبر:
۲۳ مرداد ۱۳۵۰ سالروز ازدواج نامباركي 
اس��ت كه نبايد از خاطرات محو شود. اين 
جمله شاه نيس��ت بلكه هويدا در اجالس 
كارگري وقتي با اعتراض روبه رو شد، گفت: 
بحرين دخترمان بود عروس��ش كرديم و 
مثل هر خانواده اصيل ايراني از آنها مراقبت 
مي كنيم! مجلس ايران با ۱۸۷ رأي موافق 

از اين جدايي حمايت كرد!
    احمدرضا عليزاده:

فقط به اين فكر كنيد كه اگر بحرين جزوي 
از خاك ايران بود، چه موقعيت استراتژيكي 
در خليج فارس داشتيم... لعنت بر خاندان 

پهلوي. #استان_چهاردهم
    حسين سوزوكي:

خاطرتون هست شاهنشاه آريامهر يك شبه 
بحرين را تقديم آل س��عود كرد! ۲۳مرداد 
سالروز جدايي بحرين از خاك ايران است. 
يك لعن ب��ه روح محمدرض��ا پهلوي بابت 
وطن فروش��ي به بريتانيا، و ي��ك صلوات 
نثار روح ش��هدايي كه ۸ س��ال مقتدرانه 
جنگيدند و ي��ك وجب خاك ب��ه اجنبي 

ندادند، بفرستين! 
    محمد نديمي:

يادي كنيم از هويدا نخس��ت وزير پهلوي: 
»بحرين دخت��ر خودمان ب��ود به هركس 
مي خواستيم شوهرش داديم!« رهبر ايران 
رو به اردوغ��ان: »اگر سياس��تي مبني بر 
مسدود كردن مرز ايران و ارمنستان باشد، 
جمهوري اس��المي با آن مخالفت خواهد 
كرد اي��ن مرز يك ارتباط چند هزار س��اله 

است.« #اقتدار #سالروز_تجزيه_بحرين
    غالمي اراكي:

احمق ت��ر از محمدرضا پهل��وي داريم كه 
بحرين را داد رفت؟ بله! پدرش كه دش��ت 
نااميد سيس��تان و كوه آرارات را داد رفت! 

پهلوي ها! خاندان خائن به خاك وطن... 
    كاربري با نام »سيده كاف«:

محمدرضا ش��اه گفته بود: ساكنان بحرين 
عرب زبانند و چون نفت اونجا تموم ش��ده 
و صي��د مرواريد صرف��ه ن��داره، بديم بره! 
جمهوري اسالمي هم براي حفظ استقالل 
و خاك وطن، ۲۲۰ هزار شهيد داد. ما مثل 

هم نيستيم!
    م. كيائي:

قهرمان ما ش��هيد حس��ين خلعتبري بود 
كه مي گفت »اگر ذره اي از خاك وطنم به 
پوتين سرباز دشمن چسبيده باشد آن را با 
خون خود در خاك وطن خواهم شست و 
مرگ در اين راه را افتخار مي دانم«؛ نه اون 

محمدرضا پهلوي حقير كه استان بحرين 
رو دو دستي داد به انگليس. 

    مصطفي مجاهد:
۲۳ مرداد س��الروز جدايي بحرين ازآغوش 
وطن، خاندان بي غيرتي كه اين اس��تان را 
بخشيدند و گفتند دخترمان را شوهر داديم، 
بدونه مهريه، بدونه شيربها. خاك تو سرتون 
كنم كه ادعاي وطن پرستي مي كنيد و دو 
تا ُفحِش آبدار نصيب اين خاندان نمي كنيد، 

بي غيرت هاي سلطنت طلب. 
    سوگند زهرايي:

خدابيامرزه ش��اه رو، خيلي اعتقاد داشت 
دختر از آب و گل دراومد بايد شوهرش داد، 
بره. ولي چون نتونست دختراي خودش رو 

سروس��امون بده، بحرين رو داد رفت. خب 
اينم نظريه ديگه، نور به قبرش بباره. 

    مصطفي علي پور:
سلطنت طلب ها: هيچكس اندازه رضا شاه 
وطن پرس��ت نبود! روز ۲۳ مرداد سال۵۰ 
شاه، بحرين استان چهاردهم ايران رو بدون 
هيچ چشم داشتي فرس��تاد خونه بخت... 

#ازدواج_آسان
    كريم حقي:

#بحرين استان چهاردهم #ايران اگر تنها 
گناه محمدرضا پهل��وي تمكين در مقابل 
جدايي بحرين اس��تان چهاردهم ايران از 
سرزمين مادري باشد، شايسته لعن و نفرين 

مادام العمر است. 

خیانت خاندان پهلوي  به خاك وطن
واكنش كاربران در سالروز جدايي بحرين از ايران و بي كفايتي پهلوي در دفاع از تماميت ارضی كشور

كارب�ران ش�بكه هاي اجتماع�ي با فرارس�يدن ۲۳ م�رداد س�الروز جداي�ي بحرين از 
اي�ران، از بي كفايت�ي پهلوي ها در دف�اع از تماميت مرزي نوش�تند. كارب�ران به ويژه با 
اس�تناد به س�خنان هويدا، نخس�ت وزير وقت، از نحوه تفك�ر پهلوي به اي�ران گفتند. 

هويدا در س�خناني پ�س از مواجهه ب�ا اعتراضات مردمي ب�ه جدا ش�دن بحرين گفته 
بود: »بحرين دخترمان بود عروس�ش كردي�م و مثل هر خان�واده اصيل ايران�ي از آنها 
مراقب�ت مي كني�م!« در ادام�ه بخش هاي�ي 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.

    تصویر منتخب

       بيشترين تعداد بادكنك كه ۲۵۰ هزار تا بوده و در آسمان اوهايا به پرواز در آمدند 
| از كانال تلگرامي »عجايب جهان«

 نمي شود نه با يزيد جنگيد 
نه با سيّدالّشهدا)ع(!

حجت االسالم سيد محمدمهدي ميرباقري:
اينكه آدم بخواهد جمع بين دنيا و آخرت كند، يعني هم نماز بخواند، 
هم دين داشته باشد؛ نه با يزيد بجنگد نه با سّيدالّشهدا)ع( و اراده 
جمع بين اينها داشته باشد، موجب شد قدم به قدم آمدند به لشكر 
نخيله! آمدند با اين نّيت كه ان شاءاهلل صلح مي شود! بعد هم گفتند: 
برويم كربال ان شاءاهلل اتفاقي نمي  افتد! كم كم كار به جايي رسيد كه 
از همديگر سبقت مي گرفتند مبادا از غنيمت عقب بمانند و مبادا 
پيش ابن زياد بگويند: اين افراد كوتاهي كردند! غافل از اينكه تنها 
ماندن سّيدالّش��هدا)ع( خود بزرگ ترين جرم است، الزم نيست با 
ايشان بجنگيم. همين كه دو صف ايجاد شد )صف سّيدالّشهدا)ع( و 
صف يزيد(، بايد به هر قيمتي شده در صف سّيدالّشهدا)ع( باشيم نه 
در صف ابن زياد، ولو آخر كار صلح شود. اينكه انسان خيال كند اگر 
كار به كشتار و ريختن خون سّيدالّشهدا)ع( نرسد در لشكر ابن زياد 
بودن جرم نيست، از نقطه ضعف هاي اساسي است. عده اي بر اين 

فكر بودند كه مي شود مسلمان بود ولو زير چتر ابن زياد!
منبع: كانال تلگرامي »نشِر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   آیينه نفس

كاربرد هوش مصنوعي در گردشگري چيست؟

سجاد طاهري در توئيتي نوشت: ونزوئال ارسال نفت در برابر بدهي به اروپا رو متوقف مي كند 
و خواهان تعويض محصول است. اين خبر يعني بعد از رفتن روسيه، ونزوئال هم به اروپا نفت 

نمي ده. طبق اين خبر ونزوئال در برابر بدهي هاش به اروپا نفت مي داد. 

آنچه در ادامه از نظر مي گذرد تلخيصي از گزارش »هوشيو« 
در باب كاربرد هوش مصنوعي در گردش��گري اس��ت: شايد 
بتوان گفت مهم ترين كاربرد هوش مصنوعي در گردشگري، 
تأثير آن بر زنجيره كسب وكار است. كاربرد هوش مصنوعي در 
گردشگري تغييرات چشمگيري را در اين صنعت ايجاد كرده 

است كه ما در اينجا به مهم ترين آنها اشاره مي كنيم:
۱- جست وجوي هوشمند سفر: استفاده گردشگران از هوش 
مصنوعي پيشرفته امكان دسترسي به داده هاي بيشتري را به 
آنها داده است. س��ايت هاي رزرواسيون نه تنها مي توانند فوراً 
افراد را به تيم آژانس هاي مسافرتي اعم از پرواز، هتل و اتومبيل 
براي رزرو رهنمون كنند، بلكه قادرند آژانس هاي خود را نيز 
مجهز نمايند. در واقع، هوش مصنوعي فناوري شگفت انگيزي 
است كه به تحقيق و تصميم گيري هر چه بهتر براي گردشگري 

كمك مي كند. 
۲- دس��تيارهاي هوش��مند س��فر: ارائه خدمات آنالين به 
مشتريان احتماالً هيجان انگيزترين كاربرد هوش مصنوعي 
در گردشگري و اس��تفاده از اين فناوري براي هتل ها و ساير 
مشاغل گردش��گري اس��ت. چت ربات هاي مبتني بر هوش 
مصنوعي در صفحات كسب وكار رس��انه هاي اجتماعي و در 
برنامه هاي پيام رسان فوري اختصاصي، مي توانند به سؤاالت 
پاس��خ دهند و اطالعات مفيدي را در اختيار مشتريان قرار 
دهند، حتي زماني كه كاركنان خدمات انساني در دسترس 
نيستند. براي مثال، Skyscanner يك ربات هوشمند ايجاد 
كرده است، تا به مشتريان كمك كند، پروازها را در فيس بوك 
مسنجر پيدا كنند. اين ربات مي تواند سروصدا را كاهش دهد 
و با سرعت خود و در فضاهاي رسانه هاي اجتماعي كه اغلب به 
آنها مراجعه مي كنند، با مشتريان ارتباط برقرار كند. كاربران 
همچنين مي توانند از آن براي درخواست توصيه هاي سفر و 

پيشنهادات برنامه ريزي  نشده استفاده كنند. 
۳- توصيه هاي هوشمند: الگوريتم هوش مصنوعي با شناسايي 
گرايش ها در فعاليت هاي رسانه هاي اجتماعي كاربران و مقايسه 
آنها با داده هاي داخلي كاربران با عاليق مش��ابه، توصيه هاي 
سفري متناسب را ارائه مي كند. در واقع، توصيه هاي مسافرتي 
مبتني بر شخص، استفاده از تصاوير و متن شخصي سازي  شده 

اكنون براي هدايت سفر مورد توجه قرار گرفته اند. پلتفرم توصيه 
سفر KePSLA يكي از اولين پلتفرم هايي است كه با استفاده از 
راه حل هاي يادگيري عميق و NLP اين كار را انجام مي دهد. 

۴- شناس��ايي هوش��مند مس��افر: مجموع��ه دورچس��تر 
)Dorchester( يكي ديگر از هتل هاي زنجيره اي است كه 
از كاربرد هوش مصنوعي در گردشگري و به منظور تفسير و 
تحليل عميق رفتار مشتري به عنوان داده هاي خام بهره مند 
شده است. اين مجموعه به توسعه يك پلتفرم هوش مصنوعي 
به نام متيس كمك كرد و با اس��تفاده از آن متوجه ش��د كه 
صبحانه چيزي اس��ت كه مهمانان واقعاً براي آن ارزش قائل 
هستند. در نتيجه، هتل ها به اين فكر كردند كه چگونه مي توانند 

تجربه صبحانه را بهبود بخشند و شخصي سازي كنند. 
۵- پيش بيني هوش��مند: نرخ هاي پرواز و هتل پويا مدام در 
تغييرند. شايد كمتر كسي وقت داشته باشد تمام اين تغييرات 
را به صورت دس��تي پيگيري كند. به همين دليل اس��ت كه 
الگوريتم هاي هوشمندي كه بر جذاب ترين معامالت نظارت 
مي كنند و هش��دارهاي به موقع ارس��ال مي كنند، از سوي 
مس��افران مورد تقاضا هس��تند. به عنوان مثال، تيم علمي 
AltexSoft توانسته اند يك الگوريتم خودآموز ايجاد كنند 
كه قادر به پيش بيني تغييرات قيمت در آينده بر اساس تعدادي 

از عوامل است. 
۶- مديريت اختالل بهينه: هدف مديريت اختالالت خودكار، 
حل مشكالت دنياي واقعي است كه ممكن است يك مسافر 
هنگام سفر به نقطه مقصد با آن مواجه شود. مديريت اختالل 
كه در درج��ه اول براي س��فرهاي كاري و حرف��ه اي اعمال 

مي شود، هميشه يك كار فوري اس��ت و نياز به پاسخ فوري 
دارد. با پيش��رفت هاي اخير تكنولوژي و گستردگي كاربرد 
هوش مصنوعي در گردشگري، پيش بيني اختالالتي همچون 
احتمال ضربه خوردن توس��ط طوفان يا فوران آتشفشاني يا 
تأخير و لغو پرواز به وجود آمده و كاهش مؤثر ضرر و زيان براي 

مسافر ممكن شده است. 
۷- تجارب سفارشي: هميشه تعداد كمي از پيشگامان هستند 
كه آماده پذيرش يك چالش جدي��د و پذيرش فناوري هاي 
عصر جديد هستند. بس��ياري از هتل هاي زنجيره اي شروع 
به اس��تفاده از يك ربات مجهز به هوش مصنوعي كرده اند. از 
آنجايي كه هوش مصنوعي توس��ط يك قابليت خودآموزي 
هدايت مي شود، مي تواند ياد بگيرد و با هر مهمان سازگار شود 
 Mezi و Connie .و به شيوه اي شخصي شده پاس��خ دهد
نمونه هاي خوبي در خص��وص كاربرد ه��وش مصنوعي در 
گردشگري است. مثاًل Connie دو فوت قد دارد و اطالعات 
مختصري در مورد جاذبه هاي محل��ي، مكان هاي ديدني به 

مهمانان مي دهد. 
۸- پردازش و تجزيه و تحليل داده ها: انس��ان ها هميشه در 
هنگام غربال كردن و تجزيه و تحليل مقادير زيادي از داده ها، 
چند اشتباه مرتكب مي شوند. ماشين هاي هوشمند مصنوعي 
مي توانند همان كار را بسيار سريع تر، ارزان تر و با خطاي صفر 
انجام دهند. كاربرد هوش مصنوعي در گردش��گري اساس��اً 
جمع آوري و پردازش مقادير عظيمي از داده ها به منظور شكل 
دادن به استراتژي هاي تجاري و همچنين نتيجه گيري در مورد 

نيازهاي مشتري است. 
۹- برنامه هاي واقعيت افزوده: هوش مصنوعي به طور طبيعي 
به واقعيت افزوده )AR( منجر مي شود. اين يك نوع فناوري 
ديجيتال است كه درك افراد از محيط خود را هنگامي كه از 
طريق دستگاه هاي اختصاصي يا تلفن هاي هوشمند مشاهده 
مي شود، افزايش مي دهد. اين فناوري محيط واقعي كاربر را با 
پوششي از عناصر ديجيتال تقويت مي كند. سازمان هاي ملي 
گردشگري، هتل هاي زنجيره اي و سايت هاي گردشگري برتر، 
همگي از برنامه هاي واقعيت اف��زوده براي بهبود تجربه كلي 

بازديدكنندگان استفاده مي كنند. 

اروپا باز هم بي نفت تر مي شود
زهرا رئيسي در توئيتي نوشت: نخبگان يك شركت دانش بنيان موفق به توليد صنعتي گوشت 
گياهي شدند! گوشت گياهي در حوزه امنيت غذايي از محصوالت راهبردي محسوب مي شود! 

هرچي از افتخارات شركت هاي دانش بنيان توئيت بزنيم بازم كمه! دست مريزاد بهشون!

افتخاري ديگر از شركت هاي دانش بنيان

خروج غول هاي نفتي دولتي چين از بازار سهام نيويورك
كان��ال تلگرامي »دني��اي اقتصاد« 
نوشت: غول هاي نفتي دولتي چين 
روز جمعه در اطالعيه اي اعالم كردند 
عرضه سهام خود در بورس نيويورك 
را متوق��ف مي كنند. اي��ن اقدام در 
بحبوحه اختالفات روزافزون پكن و 
واش��نگتن بر س��ر نحوه حسابرسي 
شركت هاي چيني صورت گرفته و 
روشن است چين نمي خواهد امريكايي ها به اطالعات حساس اين شركت ها دسترسي پيدا 
كنند. با توجه به بيانيه ش��ركت پتروچاينا و اظهارات طرف هاي چيني، به نظر مي رسد اين 
اختالف قديمي دليل اصلي انجام اين اقدام در برهه زماني كنوني نبوده اس��ت يا آن گونه كه 
تحليلگران مي گويند، دست كم چين ترجيح مي دهد اين گونه به نظر نيايد و آن را بيشتر به 
سفر نانسي پلوسي به تايوان نسبت دهد. با اين حال، تنش و مرزبندي روز افزون چين و اياالت 
متحده در بازار نفت كاماًل روشن است و اين اقدام تنها مي تواند سيگنالي از چنين مسئله اي 
باشد. چين مدت هاس��ت كه در حال تغيير توازن در بازار تجاري نفت خود است و بيشتر به 
سمت كشورهايي متمايل شده كه حتي در صورت درگيري با تايوان، به تحريم هاي احتمالي 

غرب توجهي نداشته باشند تا امنيت انرژي چين به خطر نيفتد. 

پيام هاي عمليات مجازات سلمان رشدي
جواد نيكي ملكي در كانال تلگرامي 
خ��ود در ب��اب پيام ه��اي عمليات 
مجازات س��لمان رش��دي نوش��ت. 
انتشار اين مطلب در توئيتر منجر به 
تعليق اكانت توئيتر او ش��ده است. 
متن يادداش��ت نيكي ملك��ي را در 
ادامه مي خواني��د: عمليات مجازات 
سلمان رشدي ابعادي پيچيده دارد 

اما در تحليلي اوليه و بر اساس ظاهر مي توان گفت:
۱( مجري عمليات حرفه اي نبوده؛ پيام: هر فرد عادي مي تواند مجري عمليات مجازات بعدي شود. 

۲( او جوان است و پس از حكم ارتداد رشدي زاده شده؛ پيام: عمليات مجازات آرماني است كه 
نسل به نسل امتداد دارد. 

۳( مكان عمليات كه در نيويورك يكي از امنيتي ترين شهرهاي امريكا انجام شده نه محل زندگي 
فالكت بار رش��دي؛ پيام: عمليات مجازات بعدي هرجايي مي تواند رخ دهد، مثاًل مارئه الگو در 

فلوريدا، تل آويو يا... 
۴( زمان عمليات پس از ۳۴ سال، پيام: مجازاِت مجرمان، دير و  زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد. 
همزماني اين عمليات با شايعه بي اس��اس و مضحك ترور جان بولتون و مذاكرات برجامي قابل 
تأمل است؛ البته اهميت راهبردي و تاريخي اين عمليات فراتر از اين مالحظات بي مورد است. 
سرويس هاي غربي و صهيونيستي، توان حمايت از مهره هاي متعدد خود را ندارند، به  ويژه اگر 

آن مهره ها سوخته باشند. 
پ. ن: اين عمليات اگر كار سرويس غربي يا صهيونيستي باش��د، اوالً مجبور شده اند فتواي بر 
زمين مانده را به دست خودشان عملي كنند، ثانياً مزدورانش��ان دائما از قرباني شدن به دست 
ارباب هايشان خواهند ترسيد. اگر هم اقدامي خودجوش يا طراحي سرويس خودي باشد؛ عمليات 

خونخواهي حاج قاسم را معتبرتر كرده است.

كليات نويسي در حوزه مطالعات آكادميك
حسن انصاري در كانال تلگرامي خود 
نوشت: متأسفانه يك رسم تازه اي پيدا 
شده در ميان كتاب هاي آكادميك به 
زبان انگليسي در حوزه اي كه من با آن 
آشنايم و آن مقدمه نويسي و كليات 
گوي��ي در موضوعات علمي اس��ت. 
درست اس��ت كه اين قبيل كتاب ها 
براي مخاطب عام يا دانشجويان دوره 
ليسانس معموالً نوشته مي شود و از اين جهت مفيدند اما طبعاً نبايد اقبال به اين قبيل نوشته ها از 
سوي ناشران و مخاطبان جاي نوشته هاي پژوهشي و تحقيقي متن محور را بگيرد.  كتابي را مدتي 
پيش مي خواندم درباره تاريخ فرهنگي ايران در عصر جديد. بيشتر به نظرم خالصه اي آمد از چند 
كتاب و مقاله. درباره اشخاص و جريان هاي زيادي در آن صحبت شده بود اما در هر مورد تقريباً 
حدود يك صفحه سخناني تكراري و ابتدايي و اطالعاتي عمومي عرضه شده بود. خوب معلوم است 
كه نوشتن در حدود يك صفحه نياز به تحقيقات متن محور جديد ندارد و شما نيازي هم به ارجاع 
و رفرنس نداريد. معموالً در دفاع از اين قبيل نوشته ها عالوه بر نياز توجه به مخاطب عام اين هم 
گفته مي شود كه ما نياز به تحقيقات متن محور جديد درباره اين موضوعات نداريم. بايد تئوري 
داشت و داده هاي تاريخي را با تئوري هاي فلسفي يا علوم اجتماعي خواند و تفسير كرد. در اينجا 
معموالً از دو نكته مهم غفلت مي شود: در بسياري از زمينه هاي تاريخي هنوز پژوهش هاي تاريخي 
مبتني بر اسناد و متون به اندازه كافي موجود نيست؛ به ويژه در جزئيات مسائل. همين جزئيات 
است كه مهم است و عدم توجه به آنها تحليل هاي تئوري محور را با مشكل و عدم دقت روبه رو 
مي كند. نكته دوم اينكه در غياب پژوهش هايي مستند و جزئي نگر معموالً اين دست نوشته ها در 
حد كليات باقي مي مانند و در تئوري پردازي هم صرفاً به سطحي از تطبيق نظريه اي مشهور در 
علوم اجتماعي بر يك مورد مطالعاتي محدود فرو مي كاهند؛ تئوري هايي كه در اصل با توجه به 
سنت هاي ديگر پرداخته شده اند. اين در حالي است كه بسياري از اوقات دقت در جزئيات به ويژه 
در مورد زمينه هاي متفاوت فرهنگي و تمدني مي تواند عدم صالحيت آن تئوري ها را براي توضيح 
و تفسير پديده هاي تاريخي نش��ان دهد.  يك اصطالحي در بين اهل مدرسه معمول است كه 
مي گويند فالني كليات ابوالبقا مي نويسد. منظور اين است كه تنها به كلياتي كه احتماالً همه جا 
صدق مي كند بسنده مي كند و جزئيات مس��ائل علمي را نمي بيند. خوب. وقتي شما به كليات 
بپردازيد مسائل علمي براي شما ساده مي ش��ود يا به تعبير ديگر با نديدن جزئيات مسائل را به 
نادرست ساده مي بينيد. علم در تفصيل است كه شكل مي گيرد واال مابقي تكرار مكررات است. 
متأسفانه در عرصه مطالعات تاريخي در حوزه اس��الم و مذهب در طي يكي دو دهه اخير گاهي 

كليات نويسي جاي دقت در تفاصيل را گرفته است. 

كدام گريه مطلوب است؟
پايگاه رسمي اطالع رساني و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل مصباح يزدي 
در تلگرام بخش��ي از بيانات حضرت عالمه)ره( را به اشتراك گذاشت. 
آيت اهلل مصباح)ره( مي فرمايند: صرف جاري ش��دن اش��ك كه اثري 
ندارد؛ بعضي ها هستند هر حادثه رقت آوري ببينند اشك شان جاري 
مي شود؛ اين كه هنري نيست. گريه اي مطلوب است كه از روي معرفت 
باشد؛ از آن جهت كه امام حسين )ع( بنده خاص خدا ]و[ كسي است 

كه مي خواست همه انسان ها را از بدبختي نجات بدهد.

اگر من را مي بيني گريه كن
كاربري با نام »اردشير« در توئيتي نوشت: خشكسالي در اروپا »سنگ هاي 
گرسنگي« را در بخش هايي از رودخانه هاي چك و آلمان نمايان كرده. اين 
سنگ ها وقتي سطح رودخانه بيش از حد پايين مي رود نمايان مي شوند و 
خبر از قحطي پيش رو مي دادند. عكس سنگ نوشته اي است متعلق به سال 

۱۶۱۶ در رود البه؛ روي آن نوشته: »اگر من را مي بيني گريه كن«  

 سوءتفاهم ها 
خود به خود حل نمي شوند

كاربري با نام »آرش« نوشت: هيچ سوءتفاهمي رو حل نشده رها نكنيد 
س��وءتفاهم ها نه تنها خود به خود حل نمي ش��ن بلكه به مرور زمان به 
شك و ترديد تبديل مي شن و س��لب اعتماد مي كنن و ديگه قابل حل 

نخواهند بود. 

ژاپن مگر پيشرفته ترين كشور دنيا نبود؟
سيده آزاده حكيم در توئيتي نوشت: بر اثر سيل در ژاپن، بيش از نيم ميليون 
ژاپني مجبور به ترك خانه هايشان شده و ۲۰ نفر هم مفقود شدند! جداي 
از اينكه علت سيل ژاپن، نفرين سگ هاي ولگرد است يا مرگ بر امريكا و 

انگليس روزهاي جمعه، اما ژاپن مگر پيشرفته ترين كشور دنيا نبود؟
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