
   كاربري با نام »حاج حيدر«:
باقيات الصالح��ات فق��ط س��اختن مس��جد و 
مدرسه نيس��ت، طراحي »موش��ك بالستيك 
هايپرسونيك« هم جزء باقيات الصالحات است؛ 
چه بسا بهتر و ارزشمندتر و ماندگارتر... ]يازدهمين 

سالگرد شهادت حاج حسن طهراني مقدم[
   الهام عابديني:

بازتاب رس��انه هاي بين المللي و مقامات به خبر 
موفقي��ت ايران در س��اخت موش��ك فراصوتي 
بسيار گسترده ا ست و همچنان ادامه دارد. رافائل 
گروس��ي، مدي��ركل آژانس بين الملل��ي انرژي 
اتمي گفت كار اصلي ما مس��ئله هسته اي است 
اما موضوعات جدا نيس��تند و س��اخت موشك 
هايپرسونيك نگراني هاي ما را افزايش داده است. 

   فربد ابراهيمي:
موش��ك بالس��تيك رادارگري��ز و جدي��د 
هايپرس��ونيك از لحظه ش��ليك تا نابودي 
اس��رائيل هفت دقيقه زمان مي برد، يعني يه 
سيگار در ايران روشن كني همزمان دودش 

از دمونا بلند ميشه!
   كاربري با نام »مصطفي«:

هر حاكميت��ي ب��ود و ۶۰ ت��ن از مأمورانش 
را در آش��وب به قتل مي رس��اندند، ارتش و 
تانك هايش را به خيابان م��ي آورد و وارد فاز 
نظامي مي شد اما جمهوري  اسالمي در اين ايام 
با رونمايي از دستاورد هاي نظامي، مخصوصاً 
موشك هايپرس��ونيك، چنگ و دندانش را 
به دشمنان خارجي نش��ان مي دهد نه حتي 

آشوبگران داخلي. 
   عبدالرحيم انصاري:

توان غني س��ازي ۹۰درصد و رسانه اي شدن 
اخبار موش��ك هاي قاره پيما و هايپرسونيك 
در حقيقت ارسال اين پيام به امريكاست كه 
ديگر كار از كار گذشته و ايران از نقطه اي كه 
نمي خواستيد به آنجا برسد عبور كرده است. 
از حاال با ابرقدرتي جهاني طرفيد كه نه فقط 
تجهيزات دارد بلكه مسلح به ايدئولوژي است. 

   علي مختارزاده:
هايپرسونيك يعني از كرمانش��اه تا تل آويو 

فقط ۵۰۰ ثانيه
   ك. جعفري:

در كمتر از يك هفته ايران سه پيام مهم نظامي 
صادر كرد: اول؛ موشك ماهواره بر را تست گرم 

كرد )مي دانيد چه مي گويم(، دوم؛ موش��ك 
پدافندي را در برد بيش از 3۰۰كيلومتر تست 
كرد و سوم: سردار حاجي زاده از حضور موشك 
هايپرسونيك براي انهدام پدافند دشمن خبر 

مي دهد. اين داستان ادامه دارد.
   مژگان بلدي:

قلم تاريخ بشكند اگر ننويسيد زماني كه شما 
تو خيابون و دانشگاه دغدغتون سلف مختلط 
و در آوردن روسري بود نخبه هاي مملكت ما 
به خاطر امنيت دختران سرزمينشون مشغول 

ساخت موشك هايپرسونيك بودن. 
   عباس تقدسي نژاد:

 گزينه نظام��ي قطعاً ديگر گزين��ه روي ميز 
امريكايي ها نيس��ت، تنها گزينه باقيمانده، 
دميدن در آتش اختالفات داخلی و تاب آوري 

اجتماعي مردم اس��ت.  #جنگ_ش��ناختي 
ý#هايپرسونيك

   احسان تقدسي:
ايران مهم ترين هدف سازمان هاي اطالعاتي 
اروپايي، اس��رائيل، عربي و امريكا در منطقه 
خاورميانه است. جايي نديدم درباره احتمال 
ساخت موشك  هايپرس��ونيك توسط ايران 
هشداري در رس��انه هاي امنيتي دنيا منتشر 
شده باش��د. غافلگيري شاخصه مهمي براي 

پيروزي در جنگ هاست. 
   عليرضا كريمي:

معن��اي دس��تيابي اي��ران به موش��ك هاي 
بالس��تيك هايپرس��ونيك براي دش��منان 
منطقه اي: ۱- هيچ هدف��ي در منطقه ولو با 
تجميع سامانه هاي پدافندي پيشرفته ديگر 

در برابر ت��وان نظامي اي��ران در امان نخواهد 
بود. ايران در يك جن��گ تمام عيار مي تواند 
ابتدا و در نخستين ساعات تمام سامانه هاي 
پدافندي پيشرفته دشمن را از مدار خارج كند 
و بعد با خيال راحت تمام اهداف خود را با ساير 
موشك هاي بالس��تيك، كروز و پهپاد شخم 
بزند. البته مي توانند باز بگويند فتوشاپ است 

اما فايده اي نخواهد داشت. 
   كاربري با نام »عين. خ«:

امروز س��ردار حاجي زاده تو مراس��م سالگرد 
شهيد طهراني مقدم گفتن موشك بالستيك 
هايپرسونيك ساختيم كه ميتونه سپر موشكي 
دشمن رو هدف قرار بده و تا دهها سال دشمن 
راهي براي مقابله با اون نداره! حاال اس��رائيل 

مدام رزمايش سپر موشكي بذاره.

 برخی در خیابان و نخبه ها در کارهای مهم 
مثل هایپرسونیک!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعالم خبر دسترسي ايران به موشك هاي هايپرسونيك

اعالم خبر طراحي موشك بالستيك هايپرسونيك از سوي سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوا 
فضاي سپاه پاسداران با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. اين موشك كه داراي 
قابليت هايي همچون سرعت مافوق صوت، رادارگريزي و مانورپذيري باالست از سوي كاربران فارسي 

زبان به عنوان نشانه اي از پيشرفت هاي علمي روزافزون ايران تعبير شد كه داراي پيام هاي روشني 
براي دشمنان ملت ايران است. كاربران اين دستاورد را در كنار دستاوردهاي ديگري تحليل كردند كه 
در هفته هاي گذشته از آنها رونمايي شد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

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.

معيت الهي
آيت اهلل جوادي آملي:

خدا سه معيت دارد: يك معيت عام كه مطابق آيه سوره مباركه حديد 
»ُهَو َمَعُكْم أَيَن َما ُكنُتْم«، خدا با هر انساني و با هر چيزي هست؛ يك 
معيت خاصه دارد نسبت به مؤمنين كه »إِنَّ الَلَ لََمَع الُْمْحِسِنيَن« يا 
»َمَع الُْمتَِّقيَن« كه اين معيت ويژه است كه با رحمت رحيميه همراه 
است؛ يك معيت خاصه هم با كفار دارد كه با آنهاست كه در فرصت 
مناسب آنها را فوراً بگيرد، »إِنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصاِد« همين است. خدا يك 
معيت مطلقه دارد كه با رحمت رحمانيه او همراه است كه »ُهَو َمَعُكْم 
أَيَن َما ُكنُتْم«، يك معيت خاصه نسبت به مؤمنين دارد كه هر لحظه 
كه اينها نياز داشتند اينها را تأييد كند و يك معيت خاّصه نسبت به كفار 

دارد كه »إِنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصاِد« هر وقت مناسب بود آنها را بگيرد. 
َِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِدينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ  در معيت ويژه مؤمنين فرمود: »َوال
الَلَ لََمَع الُْمْحِسِنيَن«، اين هدايت افزون و هدايت اضافي، تنها به راهنمايي 
نيست، البته راهنمايي هم مي  كند، علم بيشتر، هدايت بيشتر و رهنمود 
بيشتر هم مي  دهد اما قسمت مهم، ارائه طريق نيست، بلكه ايصال به مطلوب 
است، يعني در انسان گرايش و عالقه اي ايجاد مي  كند. مي بينيد بعضي ها 
نسبت به مطالعه كم حوصله اند يا نسبت به نماز اول وقت كم حوصله اند اما 
بعضي ها بي صبرانه منتظرند نماز اول وقتشان را بخوانند؛ اين گرايش، يك 
نعمت است. اين نعمت هدايت خاصه است كه براي ايصال به مطلوب است، 

تنها ارائه طريق نيست، ارائه طريق همان »ُهدي لِلنَّاِس« است. 
منبع: كانال رسمي وابسته به بنياد اسراء در تلگرام به استناد سخنراني 
حضرت آيت الل در جلسه 2۱ تفسير سوره عنكبوت، مورخ ۱3۹۱/۱۰/3۰

   آیينه نفس

تفاوت گفت وگو و َجدل

كانال تلگرامي »انيشتين چي ميگه؟« نوش��ت: با توجه به شعاع شوارتزشيلد، براي اينكه 
خورشيد بتواند تبديل به سياهچاله شود بايد شعاعش به سه كيلومتر كاهش يابد. همچنين 
براي اينكه  يك انسان تبديل به يك  سياهچاله شود بايد طولش ۱/233 ضربدر ۱۰ به توان 

منفي 2۵ متر شود تا تبديل به يك ميكروسياهچاله شود.

كانال تلگرامي دكتر س��الم، وابس��ته به خبرگزاري دانش��جو، نوش��ت: حركتي جنجالي از 
رئيس جمهور چين؛ پوشيدن لباس نظامي چه پيغامي دارد؟ انتشار تصويري از شي جين پينگ 
رئيس جمهور چين در لباس نظامي، جنجالي بزرگ در شبكه هاي اجتماعي به پا كرد. بر اساس 
ادعاي رسانه هاي اروپايي، شي جين پينگ به ژنرال هاي ارتش اعالم كرده تا آماده جنگ باشند.

اكبر دان��ش س��رارودي در يادداش��تي به 
تفاوت هاي ميان گفت وگو و جدل پرداخت. 
او نوش��ته اس��ت: گفت وگو، زبان مفاهمه 
اس��ت و هيچ تمدني بدون گفت وگو شكل 
نگرفته و ب��دون آن نيز دوام نيافته اس��ت. 
اكنون در بس��ياري از گروه هاي مجازي و 
محافل علمي و سياسي، جدل فرمانروايي 
مي كند و كثيري به تص��ور اينكه در حال 
گفت وگو با يكديگرند، در ورطه مجادالت 
بي ثمر و بي پاي��ان افتاده اند، همچنانكه در 
گفت وگوه��اي دو يا چند نف��ره مرز ميان 
گفت وگو و جدل، بسيار باريك و مبهم است 

لذا چند نكته ساده اش يادآوري مي شود:
۱(»هدف گفت وگو« اين است كه من بدانم 
در ضمير شما چه مي گذرد و شما بدانيد كه 
درد من چيست »اما جدل« تشنه پيروزي 

است و شهوت استيال بر طرف مقابل دارد. 
2( پايان جدل، دشمني اس��ت و پايان گفت وگو، 
دوستي اس��ت. ذهن و زبان جدليون، در تسخير 
س��وء ظن به ديگ��ران و خودش��يفتگي اس��ت، 
اما گفت وگو، راهي ب��راي كاس��تن از افتراق ها و 
سوءتفاهم هاست. گفت وگو ما را به يكديگر نزديك تر 
مي كند و جدل، دورتر و دش��من تر. گفت وگو، اگر 

گرهي نگشايد، گره را كورتر نمي كند. 

3( در گفت وگو، ميان انديشه و صاحب انديشه 
فرق مي گذاريم، يعني مخالفت ما با انديشه اي، 
به دشمني ما با صاحب آن انديشه نمي انجامد. 

۴( در گفت وگو مي كوشيم كه حرف ديگري 
را بفهميم ولي در جدل مي كوش��يم حرف 

خود را در گوش او فرو كنيم. 
۵( اهل جدل، درد حقيقت ندارند. پس به 
هيچ خطا يا جفايي اعت��راف نمي كنند، اما 
در گفت وگوي سالم، طرفين مي پذيرند در 
فالن مسئله خطا كرده ، دچار غفلت يا مبالغه 

و تندروي شده اند. 

۶( جدل، اس��تثمار گفت وگوس��ت، يعني 
گفت وگو در جدل، بهانه اي بيش نيس��ت. 
بدين رو اه��ل جدل، گاهي اي��ن بهانه را وا 
مي نهند و از ابزار ديگري استفاده مي كنند 
كه هيچ سنخيتي با گفت وگو ندارد، مانند 
زورگوي��ي، تهديد، نصيحت، افش��اگري و 

تجاوز به حريم خصوصي افراد. 
۷( جدل گرايان معموالً زباني درشت گو و پر از نيش 
 و كنايه دارند، گرچه هر درش��ت گويي جدل گرا 

نيست و هر جدل گرايي درشت گو نيست. 
۸( ج��دل گذشته گراس��ت، ام��ا گفت وگو 

آينده س��از اس��ت. در جدل، ش��ما از راهي 
دفاع مي كنيد ك��ه آن را ط��ي كرده ايد اما 
در گفت وگو راهي را مي جوييد كه آينده  را 
بسازد. از همين رو گفت وگو پيش رونده است، 

اما جدل، هر بار به نقطه آغاز برمي گردد. 
۹( در گفت وگ��و مي كوش��يم ك��ه چيزي 
بياموزيم، اما در جدل، تالش ما بيشتر براي 

شيرفهم كردن طرف مقابل است. 
۱۰( در گفت وگو تابع منطق هستيم و فارغ از 
اينكه گوينده كيست بر اين نكته متمركزيم 
كه چه مي گويد؟ و بدون هيچ مقاومتي حرف 
حق را مي پذيريم ولي در جدال، از ابتدا با گارد 
وارد مي شويم و به چيزي جز غلبه و كسب 

نتيجه از پيش تعيين شده نمي انديشيم. 
۱۱( س��ماجت و افراط در كش��دار كردن 
مباحث، از نشانه هاي اهل جدل است. اهل 
گفت وگو به همان آساني كه وارد گفت وگو 
مي شوند، آن را رها مي كنند و مي دانند كه 
كجا و كي بايد كنار بكشند، اما جدليون تا 
باال بردن پرچم پيروزي و اعتراف خصم به 
شكست، سماجت مي كنند. و اين است كه 
قرآن نيز بر گفت وگوي برهان محور، مؤدبانه 
و جذاب تأكيد دارد و از مجادالت غير اَحسن 

و خصمانه به شدت پرهيزمان مي دهد. 

چطور خورشيد و انسان به سياهچاله تبديل مي شوند؟ »شی« آماده جنگ شد

 هوش مصنوعي 
شكل ۶۰۰ ميليون پروتئين را پيش بيني مي كند

كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« 
نوش��ت: وقت��ي در س��ال ج��اري  
ديپ مايند مس��تقر در لندن ساختار 
پيش بيني ش��ده حدود 22۰ميليون 
پروتئين را رونمايي كرد، تقريباً تمام 
پروتئين هاي موجودات شناخته شده 
موجود در پايگاه هاي داده DNA را 
پوشش مي داد. اكنون، غول فناوري 

ديگري در حال پركردن ماده تاريك جهان پروتئيني ما است. 
پژوهشگران متا يا فيس بوك سابق كه دفتر مركزي آن در منلو پارك كاليفرنيا قرار دارد، از هوش 
مصنوعي )A( براي پيش بيني ساختار حدود ۶۰۰ ميليون پروتئين از باكتري ها و ويروس ها 
و ميكروب هاي ديگري اس��تفاده كرده اند كه به خوبي شناسايي نش��ده اند. الكساندر ريوس، 

سرپرست تحقيقاتي تيم پروتئين آزمايشگاه هوش مصنوعي متا )Meta A( مي گويد:
اينها ساختارهايي هستند كه درباره  آنها زياد نمي دانيم و پروتئين هاي اسرارآميز و ناشناخته اي 
هستند كه فكر مي كنم مي توانند بينش هاي عظيمي را در زمينه زيست شناسي ارائه دهند. 

 روايت زندگي آلنده
علي دارابي در صفحه اينستاگرامي 
خ��ود نوش��ت: س��الوادور آلن��ده، 
رئيس جمهور ش��يلي در سال هاي 
۷3- ۱۹۷۰ بود. در ميانه رياس��ت 
جمهوري با كودت��اي نظامي ژنرال 
پينوشه )رئيس ستاد ارتش شيلي( با 
پشتيباني و حمايت امريكا، در حال 
دفاع از كاخ رياست جمهوري كشته 
شد. )البته در برخی منابع از خودكشی وى صحبت شده است(. آلنده در سال هاي ۱۹۵2- 
۱۹۵۸- ۱۹۶۴ س��ه بار كانديداي رياس��ت جمهوري ش��د و شكس��ت خورد. او نخستين 
سياستمدار ماركسيستي بود كه در امريكاي التين با رأي مردم به قدرت رسيد.  سفير امريكا 
در شيلي و سازمان سيا نقش محوري در كودتا عليه دولت مردمي آلنده داشت. دستورالعمل 
بركناري وي در ۱۸ بند بود: »لغو همه قراردادهاى تجاري و وام هاي شيلي، تحريم خريد مس 
شيلي و به جاي آن استفاده از ذخاير مس امريكا، خارج كردن همه سرمايه هاي دالري از شيلي، 
خرابكاري در اجالس هايي كه در شيلي برگزار مي شود، س��نگ اندازي در مذاكرات تجديد 
سررسيد بدهي هاي شيلي، اختصاص ۱۰ ميليون دالر براي سقوط آلنده و برهم زدن اوضاع 
اقتصادي ش��يلي، حمايت هاي مستمر امريكا از رقيبان سياس��ي آلنده« را بايد از مهم ترين 

محورهاي اين دستورالعمل برشمرد. 
كميته اي موسوم به كميته هاي »Committee of 40« از دهه ۵۰ ميالدي مسئول تدوين، 
تصويب و عمليات مخفي براي سرنگوني آلنده بوده و از س��ال ۱۹۶۹ معاون سياسي وزارت 
امور خارجه، معاون وزير دفاع، رئيس ستاد كل ارتش و رئيس سيا به عنوان اعضاي هميشگي 
آن بودند. هنگام انتخاب آلنده به عنوان رئيس جمهور شيلي، هنري كيسينجر مشاور امنيت 
ملي نيكس��ون رئيس اين كميته بود.  آلنده مي گفت مي خواس��تيم دنيا را عوض كنيم اما 
نمي دانستيم چه بايد كرد؟ ما بايد از طريق حمايت مردمي كاماًل آگاه به كاخ رياست جمهوري 
برسيم. تغيير دادن كشور به زمان زيادي نياز دارد. ما از طريق دموكراتيك و بدون استفاده از 
سالح و جنگ داخلي به دنبال قدرت سياسي هستيم. ما به مبارزه مسلحانه نه مي گوييم. راه 
ما به سوي سوسياليسم قانوني و كارآمد و مؤثر خواهد بود. اگر مردماني كه انقالب مي كنند 
چگونگي دفاع از آن را بدانند و اگر رهبران به چنين دفاعي واقعيت بخشند، دشمن توانايي 
عبورر از دروازه ها را نخواهد يافت.  كتاب »آلنده روايت يكي زندگي« نوش��ته فرناندو آلگريا 
ترجمه محسن اشرفي از انتشارات مؤسسه اطالعات داستان مداخله آشكار امريكا در سرنگوني 
يك دولت مردمي و تالش هاي يك پزشك عاشق كشور و آرمانش )آلنده( براي كسب استقالل 

واقعي است. مطالعه اين كتاب را توصيه می نمايم.

گاهي فقط نياز است اوج بگيريم
كان��ال تلگرامي »عجاي��ب جهان« 
نوش��ت:  تنه��ا پرنده اي ك��ه جرئت 
مي كند عقاب را نوك بزند، دورنگوي 
سياه است. به پشت عقاب مي نشيند 
و گردنش را گاز مي گيرد. با اين حال، 
عقاب هيچ واكنشي نشان نمي دهد و 
با دورنگو نمي جنگد. او وقت و انرژي 
خود را تل��ف نمي كند. فقط بال هاي 
خود را باز مي كند و ش��روع به پرواز باالتر در آس��مان  مي كند. هرچه پرواز باالتر باشد نفس 
كشيدن براي دورنگو سخت تر است و سرانجام به دليل كمبود اكسيژن دورنگو سقوط مي كند. 
نيازي نيس��ت كه به همه نبردها واكنش نشان دهيد. الزم نيس��ت كه به همه استدالل ها يا 

منتقدان پاسخ داده شود. شما فقط استاندارد را باال مي بريد و همه مخالفان از بين مي روند.

 تأثيرات راهبردي موشك 
هايپرسونيك براي ايران

عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوشت: فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
اعالم كرده ك��ه ايران يك موش��ك 
هايپرسونيك پيشرفته ساخته  است 
كه رقبايش تا سال ها نخواهند توانست 
آن را رهگي��ري كنن��د. در خصوص 
موشك هايپرسونيك و اثرات آن ذكر 

چند نكته الزم است:
۱( موش��ك ها از لحاظ س��رعت به طور كلي به س��ه نوع مادون صوت، فراصوت و قاره پيما 
دسته بندي مي شوند. براي مثال موشك هاي كروزي از نوع hy2 و C802 چيني و توماهاوك 
امريكايي فروصوت هستند اما موشك كينژال روسي هايپرسونيك است. معموالً موشك هاي 

هايپرسونيك بين ۵ تا ۱۰ ماخ سرعت دارند و هر ماخ ۱22۵ كيلومتر بر ساعت است. 
2 ( ايران سال هاست به فناوري موشك هاي هايپرسونيك دس��ت يافته است، زيرا با بررسي 
تصاوير لحظه اصابت موشك حاج قاسم به وضوح متوجه سرخ شدن نوك آن مي شويد كه بر 

اثر سرعت باالي ۵ ماخ و اصطكاك آن با هوا اينگونه شده است. 
3 ( موشك هايي چون سجيل نيز هنگام شيرجه زدن، سرعتشان به باالي ۵ ماخ مي رسد اما 
احتماالً منظور سردار حاجي زاده موشك جديدي باشد كه وارد سازمان رزم سپاه شده است. 
۴( موشك هاي هايپرسونيك در سرعت هاي بس��يار باال قابليت مانور و تغيير مسير دارند؛ به 
عبارت ديگر سامانه هاي پدافند ضد موشكي نمي توانند هدف و مسير آن را پيش بيني كنند و 

آن را مورد اصابت قرار دهند. 
۵( كشورهاي اندكي در دنيا از موشك هايپرس��ونيك برخوردارند و آن را در دكترين دفاعي 

خود به كار گرفته اند. 
۶( دستيابي ايران به موشك هايپرسونيك يعني تالش هاي رژيم هايي چون امارات، سعودي، 
رژيم صهيونيستي و هزينه هاي آنان براي ايجاد چتر پدافندي براي مقابله با موشك هاي ايران 

ناموفق بوده است. 
۷( موشك هاي هايپرسونيك مي توانند كالهك اتمي را نيز حمل كنند و با امنيت بيشتري آن 

را به هدف مورد نظر برسانند. 
۸( ايران با ساخت موشك هاي هايپرسونيك س��عي دارد عالوه بر ايجاد بازدارندگي در برابر 
دشمنانش، برتري نظامي خود را در منطقه غرب آسيا و خليج فارس تثبيت نمايد و همزمان 
آن را پشتيبان برنامه هاي توسعه طلبانه تكنولوژيكي و حمايت از متحدانش در جغرافياهاي 

دوردست قرار دهد. 
۹( با توجه به دقت موش��ك هاي ايران، به كارگيري موش��ك هاي هايپرسونيك بالستيك و 
حتي كروز عليه ناوهاي جنگي و ناوهاي هواپيمابر بسيار تأثيرگذار و كاربردي خواهد بود، زيرا 

سامانه هاي آنان براي دفاع در برابر چنين موشك هايي محدوديت هاي جدي دارند.

 رونمايي از طيف جديد اخوان المسلمين
»تيار التغيير«

سعيد غفاري در كانال تلگرامي خود به استناد خبري از كانال مسلما نوشت: 
جنبش اخوان المسلمين طي هفته هاي گذشته از »طيف سوم« خود، بعد از 
طيف استانبول به رهبري »محمود حسين« و طيف لندن به رهبري »ابراهيم 
منير« رونمايي كرد. اين جريان سوم با عنوان جبهه تغيير )تيار التغيير( فعاليت 
خود را با نشستي در تركيه با شعار »علي عهد الشهيد« آغاز و »سند سياسي« 
خود را نيز منتشر كرد. اين جريان توسط »محمد منتصر« و »رضا فهمي« 
سخنگويان س��ابق جنبش و افرادي همچون »عمرو دراج«، »حمزة زوبع«، 
»جمال عبد الستار« و »عمرو حامد« هدايت مي شود. از مدت ها قبل پيش بيني 
مي شد اخوان به زودي پوست اندازي مي كند و طيف جوانانش كه به هر حال 

انتقادات جدي به طيف سنتي دارد خود را سازماندهي خواهد كرد. 

2خبر خوب كه نبايد گم شود
مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوشت: دو خبر خوب كه نبايد 

البه الي اخبار حاشيه اي گم شود:
- آغاز تردد مرزي ايران و تركمنستان در اينچه برون پس از 32 ماه؛ اين 
پايانه مرزي از اسفند ۹۸ تا مهر ۱۴۰۰ به طور يكجانبه از سوي تركمنستان 

مسدود بود و از مهر ۱۴۰۰ تاكنون به صورت محدود فعاليت داشت!
- افتتاح پ��روژه راه آهن زاهدان- خ��اش به عنوان يك��ي از قطعات خط ريلي 
استراتژيك چابهار- ميلك- سرخس؛ از اهداف اين خط ايجاد كريدور ريلي شرق 
كشور، اتصال بندر چابهار به شبكه ريلي كشور و كشورهاي آسياي ميانه، كمك به 
توسعه سواحل مكران، ايجاد بستر مناسب براي توسعه و رشد اقتصادي سيستان 

و بلوچستان و اتصال كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به آب هاي آزاد است!

تأثير گرماي هوا بر ازدواج آلباتروس ها
كانال تلگرامي »نشنال جئوگرافيك« نوشت: پژوهشي كه اخيراً در ژورنال 
رويال سوسايتي منتشر شده، ۱۵ هزار و ۵۰۰ زوج مولد در جزاير فالكلند 
را طي ۱۵ سال بررسي كرده است. در سال هايي كه پژوهش اخير روي آن 
تمركز كرده، همزمان با باال رفتن دماي آب تا ۸درصد زوج هاي آلباتروس 

به رابطه خود خاتمه داده اند به دو دليل:
گرم تر شدن آب ها موجب مي ش��ود پرندگان براي پيدا كردن غذا دورتر پرواز 
كنند. اگر پرنده اي براي فصل جفت گيري به موقع بازنگردد، ش��ريك قبلي او 
ممكن است با يكي ديگر جفت گيري كند.  دوم اينكه سطح هورمون هاي استرس 

پرندگان ممكن است در محيط گرم تر باالتر برود و روي رابطه آنها اثر بگذارد. 
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