
سيدامير سياح:
آن جوان ۱۸ساله را كه سال ها هدف رسانه اي 
دشمنان ايران بوده و در تجمعات هيجاني، 
س��نگي پرتاب كرده، باي��د حرف هايش را 
شنيد و به سؤاالتش جواب داد اما آن چهره 
سياسي فربه شده از بيت المال كه جوان ها را 
به آشوب، تهييج و تحريك مي كند، به هيچ 

وجه نبايد قسر در برود. 
 نويد مستفيضي:

كارگران، بازنشستگان و معلمان چند ماه 
تجمع و اعتراض كردند حتي شعارهاي تند 
و ساختارشكنانه دادند ولي به هيچ نيروي 
پليس و مكاني حمله ور نش��دند. آشوب، 

اعتراض نيست. #برخورد قاطع
 رسول صادقي:

هويت آش��وبگران تا اينج��اي كار: هتك 
حرمت مقدسات، سوزاندن روسري و حمله 
به زنان با حجاب، كشتن داعشي وار پليس 
و مردم عادي، آتش زدن مسجد، آتش زدن 

اموال عمومي، ايجاد رعب و وحش��ت در 
جامعه و... #برخورد قاطع
 محمدمهدي معنوي:

معترض با مغتشش فرق دارد. كساني كه 
به جان و نواميس م��ردم رحم نمي كنند، 
آنهايي ك��ه به ام��وال عمومي خس��ارت 
مي زنند، سلبريتي ها و ليدرهاي آشوب كه 
مردم را به اغتشاش دعوت مي كنند، كساني 
كه از سالح گرم و سرد در تجمعات استفاده 
مي كنند، معترض محسوب نمي شوند. با 

اينگونه افراد برخورد قاطع الزم است. 
 سيده راضيه حسيني:

س��لبريتي ها كامنت هاي پست هاشون كه 
خط جماعت برانداز رو ميرن، بستند. شما 
كه از چهار تا كامنت انتقادي مي ترس��يد، 
غلط مي كنيد بچه مردم رو دعوت به آشوب 

خياباني مي كنيد!
 عليرضا قزوه:

طرف آنقدر از همين صداوس��يما خورده 

كه افعي ش��ده، ح��اال درآمده ك��ه من با 
صداوسيما همكاري نمي كنم، تو گوشت و 
پوست و استخوانت از صداوسيماست. اگه 
صداوسيما نبود تو االن در برره پايين، بايد 

نخود مي خوردي و بز مي چراندي!
 مسلم معين:

آن س��لبريتي يا فعال سياس��ي كه محور 
اغتشاش و خرابكاري اس��ت، چه فرقي با 
خرابكارها و تروريست هاي گروهك كومله 
و دموكرات دارد كه امروز با برخورد قاطع 
جمهوري اس��المي توپ باران ش��د؟ قوه 

قضائيه به وظيفه خود عمل كند. 
 مهدي محمدباقري:

خسارت وارده به شهر تهران به واسطه دعوت 
به آش��وب و اغتشاش توس��ط سلبريتي ها 
علی الخص��وص عل��ي كريم��ي غيرقابل 
چشم پوش��ي اس��ت. آقاي اژه اي! مصادره 
اين كاخ ]اش��اره به منزل علي كريمي[ در 
لواسان مي تواند بخشي از اين خسارت ها را 

جبران نمايد و هزينه رفتارهاي براندازانه را 
هم افزايش دهد! #برخورد قاطع

 ر. اسماعيلي:
درخواس��ت م��ا از ق��وه قضائي��ه ي��ك بار 
براي هميش��ه برخ��ورد قاطع و ج��دي با 
س��لبريتي هايي كه آب در آس��ياب دشمن 
ريختند، همچنين مصادره كاخ علي كريمي 
در عوض خسارت هايي كه به بيت المال وارد 
شده، تا دفعه بعد فكر ليدري به سرش نزنه... 

 كاربري با نام »حاج نادر«:
در تشييع باشكوه ش��هيد امنيت، حسين 
اجاقي، مردم فقط يك خواس��ته داشتند؛ 

برخورد قاطع با عوامل ناامني. 
 حسني عصمتي:

تالش كنيد دوس��ت و دشمن را تشخيص 
دهيد و با تحريك دش��منان، آرامش خود 
و جامعه را به هم نريزيد و حقيقت را درك 
كنيد و به آنچه اغتشاشگران به دنبال آن 

هستند، فكر كنيد. #برخورد قاطع

تحریک کنندگان آشوب نباید بیش از این فربه شوند
كاربران شبكه هاي اجتماعي خواستار برخورد قاطع با آشوبگران شدند

پس از چند روز تداوم آش�وبگري هاي عده اي در خيابان ها و تخري�ب اموال عمومي و 
حمله به اموال مردم، كاربران ش�بكه هاي اجتماعي در توئيت هايي خواس�تار برخورد 
قاطع با آشوبگران شدند. كاربران اذعان داشتند كه اعتراض با آشوب تفاوت دارد. آنها 
خاطر نش�ان كردند كه بارها تجمعات كارگري و در ماه هاي گذشته تجمعات اعتراضي 

فرهنگيان برگزار ش�د اما در هيچ كدام تخريب اموال عمومي ش�كل نگرفت. كاربران 
همچنين از مسئوالن قضايي خواستند با سلبريتي ها و چهره هاي مشهوري كه مردم را 
دعوت به آشوب می كنند و بعضاً از خارج از مرزهاي ايران به آشوبگران ياري مي رسانند، 
برخورد قاطع كنن�د. در ادام�ه 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.

    تصویر منتخب

    ابر هاي مش�تري | پيچ  و تاب و فراز و فرود ابر هاي س�ياره مش�تري با 
جزئيات باورنكردني در تصاوير س�ه بعدي خيره كننده كاوشگر جونو | از 

صفحه توئيتري »عرصه هاي ارتباطي«.

يكيهاودهتاها
شرحروايتيازامامسجاد)ع(

آيت اهلل عزيزاهلل خوشوقت)ره(:
امام سجاد صلوات اهلل و س��المه عليه فرمودند: واي بر كسي كه 

يكي هاي او بر ده تاهاي او غلبه كند. )معاني االخبار ص۲۴۸(
يكي ها كدام است؟ ده تاها كدام است؟ قرآن كريم مي گويد: اگر 
كس��ي يك گناه كرد، به پاي او يك گناه مي نويسيم، اما اگر كار 

خير و حسنه انجام داد، ده تا مي نويسيم. )انعام ۱۶۰(
اين انسان چقدر بايد محروم و بي تقوا باشد كه گناهانش كه يكي 
حساب مي شود، از ده تاها جلو بزند و باال بزند. امام فرمودند: واي 
به حال چنين آدمي! با اينكه خدا گفته كار خير را ده تا مي نويسم، 

بدي  هاي اين آدم كه يكي نوشته مي شود، جلو زده. 
منبع: كانال »عزيز خدا« در پيام رسان ايتا

   آیينه نفس

تاريخچه دوچرخه و نام مخترع اصلي آن

عليرضا گرائي در توئيتي نوشت: از نسل همان ها كه مقابل لشكريان صدام ايستادند و امنيت 
ناموس ايراني را حفظ كردند، امروز مقابل اوباش اغتشاشگر ايستاده اند تا امنيت ناموس 

ايراني را حفظ كنند. مردان بي ادعا همين جا هستند... 

»نمناك« نوش��ت: دوچرخه ها از گذش��ته تغيي��ر و تحوالت 
زيادي داشته اند و تا امروز طراحي مختلفي روي آنها انجام شده 
اس��ت. اولين دوچرخه جهان با طراحي جالبي در سال۱۸۱7 

ساخته شد. 
  تاريخچه دوچرخه

دوچرخه ها از اوايل قرن۱9 يك وسيله مناسب براي حمل ونقل 
محسوب مي شدند. طراحي آنها به  گونه اي منحصربه فرد بود و 
باعث مي شد افراد بتوانند عملكرد راحتي روي آن داشته باشند 
و مسافت طوالني را با سرعت باال طي كنند. آيا تا به حال فكر 
كرده ايد كه دوچرخه اولين بار در كجا ساخته شد و چه كساني 

زودتر از همه از آن استفاده كردند؟
  اولين دوچرخه را چه كسي اختراع كرد؟

دوچرخه ها در طول ۲۰۰سال گذشته تغيير و تحوالت زيادي 
داشته اند كه همه اين تغييرات از سال۱۸۱7 آغاز شد. كارل وون 
درائيس، فرد مهم و برجسته آلماني يك وسيله دوچرخه مانندي 
را طراحي كرد كه مي توان گفت اولين دوچرخه ساخته شده در 
طول تاريخ است. اين وس��يله با دو عدد چرخ از چوب ساخته 
 شده بود و هيچ پدال، ترمز و زنجير چرخي نداشت. فرد مورد 
نظر بايد با ضربه هاي پاي خود، چرخ را حركت مي داد. براي اين 
وسيله نام هاي متفاوتي از جمله اسب مصنوعي، ماشين و غيره 
انتخاب كردند، پس مي توان گف��ت درائيس، پدر دوچرخه در 

طول تاريخ است. 
  چه زماني فرمان دوچرخه اختراع شد؟

تا سال۱۸۶۰ دوچرخه اختراع شده شبيه دوچرخه هاي امروزي 
نبود. مخترعان فرانس��وي به نام پير اللمنت، پير ميكاكس و 
ارنست ميكاكس روي س��اخت دوچرخه ها همراه با پدال كار 

مي كردند. طراحي هاي اوليه به  گونه اي بود كه يك عدد پدال 
به چرخ جلويي چسبانده مي ش��د و شباهت به دوچرخه هاي 
امروزي داشت اما تفاوت آن، اين بود كه چرخ جلو به طرز قابل 
 توجهي از چرخ عقب بزرگ تر بود. پدال هايي هم در قس��مت 
جلوي دوچرخه قرار مي گرفت. يك نش��يمن گاه و يك دسته 
كوچك براي كنترل دوچرخه هم وجود داشت. اين دوچرخه ها 
كم كم براي مسابقه هاي رقابتي و سرعتي هم مورد استفاده قرار 

مي گرفتند كه به آنها boneshaker  مي گفتند. 
 چگون�ه boneshakerه�ا روي طراح�ي دوچرخه 

اثرگذار واقع شدند؟
اگرچه اين دوچرخه ها ش��كل بهت��ري از دوچرخه هاي اوليه 
داش��تند، اما حركت دادن آنها باز هم كار س��ختي بود. ارتفاع 
نشيمن گاه به  گونه اي بود كه اگر فرد زمين مي خورد، آسيب 
مي ديد، بنابراين در سال۱۸۸5 يك طراح انگليسي به نام جان 
كمپ استارلي، دوچرخه اي ايمن به نام روور را طراحي كرد كه 
پيشرفت بسيار بزرگي در طراحي دوچرخه در آن زمان محسوب 
مي ش��د. اين دوچرخه داراي چرخ هايي با سايز يكسان و يك 

زنجير چرخ بود كه در مسير كوتاهي به ترمزها و الستيك ها ختم 
مي شد و در واقع طرح زمينه اي از طراحي دوچرخه هاي امروزي 
بود. در سال۱۸9۰، دوچرخه ها با اين طراحي جزو آخرين مدها 
قرار مي گرفتند. در سال۱۸۸9 دوچرخه هاي ايمني نيز براي 
خانم ها ساخته شد كه دوچرخه س��واري و جابه جايي را براي 

آنها راحت تر كرد. 
  تك چرخ ها چه زماني اختراع شدند؟

تك چرخ ها يعني چرخ هاي يك چرخه كه تا قبل از دوچرخه ها 
وجود نداشتند. اولين طراحي براي تك چرخ ها در سال۱۸۶9 
انجام ش��د كه بر اس��اس طراحي دوچرخه هاي اوليه بود كه 
چرخ هاي جلوي آنها بسيار بزرگ بود. اين تك چرخ ها به  سختي 
مورد استفاده قرار مي گرفتند، علت آن  هم اين بود كه فقط يك 
چرخ داشتند. حركت دادن آنها نياز به مهارت و تمرين داشت، 

زيرا حفظ تعادل براي شخص كار سختي محسوب مي شد. 
 چه كسي دوچرخه هاي تاشو را اختراع كرد؟

تا اوايل قرن۲۰ كسي در مورد دوچرخه هاي تاشو عالقه اي نشان 
نداده بود تا اينكه مهندسي دانماركي به نام »ميكائيل پدرسن« 
اولين دوچرخه تاشو را در سال۱9۰۰ اختراع كرد. اين دوچرخه 
براي ارتش انگلستان استفاده مي شد و ۶/۸كيلوگرم وزن داشت 
و چرخ هاي آن ۶۰س��انتيمتري بودند. اگر چ��ه اين دوچرخه 
براي ارتش ساخته  شده بود اما عموم مردم مي توانستند از آن 
استفاده كنند. شايد اين طراحي به نوع خودش اولين طراحي 
از يك دوچرخه مدرن و مناسب بود، البته اين دوچرخه تاشو 
نبود اما مي توانستند آن را از وسط جدا كنند. حدوداً ۶۰سال 
بعد، يعني در س��ال۱9۶۲ مدل هاي ديگري از دوچرخه هاي 

تاشو روي كار آمد. 

مردان بي ادعا همين جا هستند
مهدي خانعلي زاده در توئيتي نوشت: شناخت هويتي اروپا، كليِد فهم تحوالت كنوني اين 
قاره و فاصله گرفتن از تفكر انتزاعي است، همان چيزي كه اسالوي ژيژك در كتاب »عليه 

اخاذي مضاعف« تالش مي كند تا ابعاد مختلف آن را بررسي كند. 

كليد فهم تحوالت كنوني اروپا

دانشمندانتعدادكلمورچههايكرهزمينرا
محاسبهكردند

كانال تلگرامي »ديجايتو« نوشت: تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه چه تعداد مورچه روي 
زمين زندگي مي كنند؟ اگر اين سؤال ذهن ش��ما را درگير كرده، حاال دانشمندان جواب آن را 
مي دانند. طبق پژوهشي جديد، كره زمين ميزبان تقريباً ۲۰ كوادريليون )۲۰ با ۱5صفر جلوي 
آن( مورچه است. تيمي از دانشمندان بين المللي با تحليل ۴۸9مطالعه در قاره هاي مختلف و 
زيستگاه هاي مورچه ها در زمين، به تعداد كلي آنها دست پيدا كرده اند. نتيجه كار اين محققان 
در ژورنال PNAS منتشر شده و تعداد كل مورچه ها ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ محاسبه 

شده است. 
به گفته »مارك وونگ«، بوم شناس در دانشكده علوم زيستي دانشگاه استرالياي غربي، مورچه ها 
در سراسر جهان معادل ۱۲مگاتن كربن خش��ك را تشكيل مي دهند: »ما تخمين مي زنيم كه 
مورچه هاي دنيا در مجموع حدود ۱۲مگاتن كربن خشك را تشكيل مي دهند. اين ميزان به طور 

چشمگيري بيش از مجموع زيست توده تمام پرندگان وحشي و پستانداران جهان است.«
گونه هاي زيادي از مورچه ها در سراسر دنيا وجود دارند و تا به امروز بيش از ۱5هزارو7۰۰گونه 
و زيرگونه از اين موجودات در جهان نامگذاري شده اند، البته هنوز دانشمندان براي بسياري از 
آنها نامي انتخاب نكرده اند. اجتماعي بودن باالي مورچه ها باعث شده است آنها تقريباً در تمام 

اكوسيستم ها و منابع دنيا بتوانند كلوني تشكيل دهند. 
در پژوهش اخير، دانشمندان با استفاده از تحقيقات گذشته، زيستگاه هاي مورچه ها در بخش هاي 
مختلف جهان از جنگل ها و صحراها گرفته تا شهرها را مورد بررسي قرار دادند، سپس با استفاده از 

روش هاي استاندارد، دست به جمع آوري و شمارش مورچه ها زدند. 
نتيجه اين مطالعات نشان داد نزديك ۲۰ كوادريليون مورچه در سراسر جهان وجود دارد كه البته 

به گفته پژوهشگران دو تا ۲۰برابر بيشتر از تخمين هاي قبلي به حساب مي آيد. 
پژوهشگران تخمين مي زنند كه ۲۰كوادريليون مورچه با اندازه متوسط با بيومس تقريباً ۱۲ ميليون 
تن كربن برابري مي كند كه بيش از مجموع زيست توده پرندگان وحشي و پستانداران و حدود 

۲۰درصد از كل زيست توده انسان است. 
در نهايت بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه اين پژوهش كامل نيست و نقص هايي هم دارد. براي 
مثال اكثر نمونه ها از روي زمين برداشته شده اند و اطالعات كمي درباره تعداد مورچه های درون 
درخت ها يا زير زمين وجود دارد، بنابراين ش��ايد تعداد آنها حتي از ۲۰كوادريليون هم بيشتر 

باشد. 

از تحوالت پشت مرزهاي شمال غربي كشور غافل نباشيد
 محسن مقصودي در توئيتي نوشت: از 
تحوالت پشت مرزهاي شمال غربي 
كشور غافل نباشيد... داالن توراني ناتو با 
طراحي رژيم صهيونيستي و انگليس در 
حال شكل گيري نهايي است.  آنهايي كه 
پشت صحنه آش��وب هاي داخلي اند، 
طراحي دقيقي كرده اند. غفلت كنيم،  
منافع ملي ايران و ايراني تا صدها سال 

آينده مخدوش خواهند شد! #زنگزور جعلي
علي اكبر رائفي پور نيز در همين خصوص توئيت كرد: همزمان كه توجه مردم معطوف به آشوب ها و 

اعتراضات داخلي است، اسرائيل و تركيه براي زنگزور رئيس جمهور هم تعيين كردند!
احسان حسيني نيز توئيت كرد: در صورت پيشبرد  داالن توراني ناتو، تركيه ميتونه با دور زدن ايران 
و احداث خط لوله جديد از آذربايجان- سيونيك- نخجوان،  گاز بيشتري رو از طريق تاناپ به اروپا 
صادر كنه. همچنين ميتونه قرارداد ايران براي سوآپ گاز به نخجوان و صادرات به ارمنستان رو هم 

هوا كنه، البته عمق فاجعه بيش از اينهاست. 

كاتباعظم،آموزشهنرمندانهتاريخوعاشورا
مجتبي همتي فر در كانال شخصي خود در پيام رسان بله نوش��ت: در روزهاي پاياني شهريور و به 
مناسبت ايام صفر، بعد از مدت ها تلويزيون مجدد قالب تله تئاتر را زنده كرد. »كاتب اعظم« درباره وقايع 
عاشورا و كربالست، به شيوه اي هنرمندانه. ويژگي جالب اين تله تئاتر كه چند قسمتي از آن توسط 
شبكه۲ پخش شده، مرور غيرمستقيم واقعه عاشوراست. ماجرا از زاويه نگاه چادر كاتبان لشكر شام 
است و همين فرصتي است كه جزئيات زيادي از ماجرا در اين خيمه مرور شود؛ ماجراهايي كه كمتر از 
زاويه لشكر مقابل به آنها نگاه شده و روايت شده اند. اين فرصت و اين نگاه نو كمك مي كند بهتر بتوانيم 

از واقعه عاشورا »آشنايي زدايي« كنيم و اليه هاي پنهان يا كم پيداي آن را ببينيم. 
تاريخ و  عبرت آموزي از گذشته هاي دور و نزديك خودمان و ديگران جزو مشتركات نظام هاي آموزشي 
است، البته ما چندان در اين باره موفق نبوده ايم! گويا در مدارس، آموزش تاريخ ملي، صدر اسالم و 
تاريخ معاصر و انقالب اسالمي چندان مؤثر و مفيد نيست. در فضاي بيرون از مدرسه هم فرصت هاي 
جبراني براي آن وجود ندارد و كمتر كسي هم به فكر آن نيست. اين درس علوم بر وجه هويتي، در 

تربيت اجتماعي و سياسي و تقويت بصيرت و تحليلگري نوجوانان و جوانان ما بسيار كليدي است. 
هنر و قالب هاي هنري براي انتقال درس آموزه هاي تاريخي به رغم اثرگذاري زياد چندان مورد توجه 
نبوده است. محدود ماندن آموزش تاريخ به كتاب درسي يك آسيب است. در همين حال بايد فرصت 
بهره گيري از فيلم هاي مستند، نمايش و مواجهه فعال و تعاملي با موزه ها و موقعيت هاي تاريخي را 
جدي بگيريم.  »كاتب اعظم« فرصتي بود كه واقعه تاريخي ويژه  عاشورا و كربال را با منظري متفاوت 
مرور كند. چه خوب كه چنين آثاري بيشتر و بهتر توليد شود، البته اين مجموعه با توجه به برخي از 
ظرافت هاي گفتاري و ادبي و نياز به برخي مقدمات و اطالعات، براي كودكان و نوجوانان شايد بهره 
الزم را نداشته باشد. ان ش��اءاهلل كه در گام هاي بعدي براي مخاطب كودك و نوجوان هم توليداتي 

صورت خواهد گرفت. 

متفكرنقادچهويژگيهاييدارد؟
 كانال تلگرامي »تفكر انتقادي« نوشت: 
متفكر نقاد به كاربرد زبان آگاه است: 
نوع انتخاب كلمات مي تواند حقيقت را 
پنهان سازد، ما را گمراه كند و فريب 
دهد. اس��تفاده مغرضان��ه از كلمات 
ش��يوه اي براي فريب خود و ديگران 
است. متفكر نقاد از يك سو خود بايد از 
استفاده مغرضانه از زبان پرهيز كند و 
از سوي ديگر تشخيص دهد كه كجا از زبان به منظور سلطه و جهت دهي به افكار و رفتار او استفاده 
شده است. استفاده مغرضانه از زبان به دو دليل اتفاق مي افتد؛ يكي براي توجيه كارهاي اشتباه 
خود و ديگري براي موجه جلوه دادن كارهاي نادرست و ايجاد پذيرش اجتماعي. آدمي براي 
موجه جلوه دادن رفتارهاي نادرست خود به كلماِت داراي بار اخالقي متوسل مي شود. مثاًل در 
مقام مادر نام سلطه گري خود را هدايت مي گذارد تا از بار منفي آن بكاهد يا در مقام همكار فضولي 
خود را كنجكاوي مي نامد تا از ش��ماتت در امان بماند يا در مقام فرزند نام پنهان كاري خود را 
محافظت از والدين مي گذارد تا بر عدم صداقت خود سرپوش بگذارد. بيشترين فريب زباني در 
تبليغات تجاري و گفتارهاي سياسي اتفاق مي افتد. بسياري از آگهي هاي تبليغاتي استفاده نابجا 
از كلمات را ابزار جهت دهي افكار مشتريان خود مي سازند و بسياري از سياستمداران استفاده 
مغرضانه از كلمات را وسيله ايجاد مقبوليت عمومي مي كنند، از اين رو آگاهي پيدا كردن به كاربرد 

درست يا غلط زبان، حقيقت را آشكار مي كند و مانع گمراهي و فريب مي شود. 

بازارهايي
كهتادولتسيزدهمديدهنميشد

صفحه توئيت��ري »نود اقتص��ادي« نوش��ت: در نم��ودار بازارهايي را 
مش��اهده مي كنيد كه ت��ا قب��ل از روي كار آمدن دولت س��يزدهم، 
توج��ه وي��ژه اي ب��ه آن نمي ش��د! از رش��د ۸۸درص��دي ص��ادرات 
 ب��ه س��ومالي ت��ا رش��د هزارو5۰۰درص��دي ب��ه موزامبي��ك در 

دولت سيزدهم.

يكبامودوهوايرسانههايامريكايي
يكي از فعاالن توئيتر ب��ا نام كاربري »nevitsbanej« نوش��ت: دي 
ماه۱399 توئيتر اكانت رئيس جمهور س��ابق امري��كا، يعني ترامپ رو 
بست و علتش رو جلوگيري از تشويش و ترغيب به خشونت بيشتر اعالم 
كرد، چند شبكه اجتماعي ديگه هم همين كار رو كردند، حاال هزاران 
اكانت در حال آموزش و تشويق به خشونت در ايران هستند و نه تنها 

بسته نميشن كه با روبات ها حمايت هم ميشن. 



هيچدولتخارجي
دلشبهحالمردممانميسوزد

فؤاد شمس در توئيتي نوش��ت: اين ميزان دخالت دولت هاي خارجي 
در مس��ائل داخلي ايران براي��م ناراحت كننده اس��ت.  اي كاش تمام 
ايرانيان با هر گرايشي اين نكته را درك كنند كه هيچ دولت خارجي اي 
دلش به حال مردم ما نمي س��وزد. منازعات ژئوپلتيك��ي بر معادالت 
 دولت هاي خارجي حاكم است.  اي كاش مشكالت مان را بين خودمان 

حل كنيم.



وقتيدشمناسطورهاصالحاتميسازد
سيدياسر جبرائيلي نوش��ت: در اوج تنش هاي اين ايام چين- امريكا، 
تأمل در اين سه شماره اكونوميست در اوان صدارت شي جين پينگ 
عبرت آموز است. تالش كردند كه او را به اصالحات امريكايي تحريص 
كنند و يك گورباچف چيني بسازند. دشمن اگر به شما نويد فروپاشي 
كشورتان را دهد، اطاعتش نمي كنيد، از شما اسطوره اصالحات و تغيير 

مي سازد. 
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