
   اميرحسين ثابتي:
به فراخوان شان براي ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر دقت 
كنيد. هشتگ زده اند كه مس��لح شويد. اين 
يعني فراخوان رس��مي براي كش��تار مردم 
در خيابان. هر كس��ي را هم بكشند، آخرش 
مي گوين��د كار خودش��ان بود! يعن��ي پروژه 
كشته سازي شان ادامه دارد و كيان پيرفلك و 

حميدرضا روحي هاي جديد در راه هستند. 
    ميكائيل دياني:

براي س��ه روز مياني آذرماه فراخوان تجمع و 
اعتصاب دادند با اين دس��ت فرمون كه مسلح 
شويد؛ بعد ميان ميفتن به جان مردم و كشتار 
راه مي اندازند و امثال كي��ان پيرفلك را ترور 
مي كنند و سعودي اينترنش��نال هم مدعي 

مي شود كه كار خودشونه!
   مهدي عبدي زاده:

فراخوان ب��زن، ش��روع كن به پخش اس��امي 
كشته هاي جعلي و داستان سرايي، هرچقدر سن 

كشته كمتر باشه و طرز قتلش فجيع تر بهتره، 
جالبه با اين كارا بازم كسي تو خيابون نمياد. 

   ميثم تميمي:
كار خودش��ونه! هشتگ مسلح ش��ويد را در 
فراخوان هايشان درشت و واضح مي نويسند، 
آموزش س��اخت كوكتل مولوتوف و ساختن 
اسلحه هم مي دهند. اما اگر كسي باليي سرش 
آمد يا كشته شد، كار نيروهاي امنيتي است! 

#انقالب_دروغگويان
   محمد تركمانه:

كش��ف بيش از ۱۰ هزار قبضه سالح جنگي 
در مرزهاي كش��ور طي دو ماه اخير! در كنار 
آموزش هاي استفاده از سالح و ادوات جنگي 
در ش��بكه هاي مجازي و ماهواره اي، در كنار 
هشتگ مسلح شويد و... هنوز مشخص نيست 

چه برنامه اي براي ايران دارند؟!
   عليرضا سرباز

هشتگ مس��لح ش��ويد را در فراخوان  هايش 

درشت و واضح مي نويس��ند، آموزش ساخت 
كوكتل مولوت��وف و س��اختن اس��لحه هم 
مي دهند، اما اگر كس��ي باليي سرش آمد يا 

كشته شد كار نيروهاي امنيتي است. 
   شروين آريايي:

با هشتگ مسلح شويد در حال انتشار فراخوان 
براي روزهاي ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه هس��تند؛ با 
بهانه كردن حجاب و سپر كردن دختران، فتنه 
را كليد زدند، با توحش هاي محيرالعقول زندگي 
را در كشور هدف قرار دادند و حاال احتماالً به نام 

آزادي، قرار است خونريزي به راه بيندازند!
   محمدصادق عليزاده:

كسي كه با هش��تگ مسلح ش��ويد اقدام به 
تبليغات براي بند آوردن ميادين و خيابان هاي 

شهر مي كند آيا صرفاً »معترض« است؟
   حسن گندمكار:

در فراخوان هاي اغتشاش��گران كه با هشتگ 
مسلح شويد كار مي ش��ود؛ داعش در كمين 

اس��ت. داعش عملي��ات ش��اهچراغ را با اين 
محاسبه انجام داد كه مي تواند با اين حركت 
نام خود را زنده و علي الخص��وص در مناطق 

غربي كشور عضوگيري كند. 
   مصطفي عرب:

با هشتگ مسلح شويد كه راه انداختن براي 
۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر دقيق��اً راه��ي رو ميرن كه 
س��ابقاً منافقين رفت��ن. اينا با اين وحش��ي 
بازياشون محكومن به باخت. كاش ليدراشون 

يكم سواد تاريخي داشتن... 
   سعيد محمدي:

فراخوان  جديد! لفاظي هاي جديد! و هشتگ 
جديد مسلح شويد! همه اينها يعني آماده باش 
به پياده نظام مسخ شده شان در خيابان هاي 
ايران كه قرار اس��ت دوب��اره زخمي جديد بر 
روح و جانمان انداخته و داغ شهادت روح اهلل 
عجميان و كي��ان پير فلك هاي ت��ازه اي را بر 

جگرمان بگذارند. آگاه باشيد و آگاهي دهيد. 

فراخوان »مسلح شوید« برای کشته سازی جدید
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به فراخوان اغتشاشگران با هشتگ #مسلح _شويد

اغتشاشگراني كه اين بار براي روزهاي 14، 15 و 16 آذر فراخوان مي دهند، پيش از موعد دست 
خودشان را براي ملت ايران باز كردند. آنها در برگه هاي فراخواني كه پخش كرده اند تأكيد دارند 
كه حتماً شركت كنندگان در اغتشاش مسلح شوند و در تبليغات شان از هشتگ مسلح شويد 

استفاده مي كنند. كاربران شبكه هاي اجتماعي با به اشتراك گذاشتن تصاويري از اين فراخوان ها 
اذعان داشتند كه گويا باز هم سناريوي كشته سازي و سپس پروپاگانداي رسانه اي براي القاي 
»كار خودش�ونه« در جريان اس�ت. در ادامه برخي 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.

    تصویر منتخب

        بازسازي و رنگي كردن مشهورترين عكس از كارل ماركس 
| از صفحه توئيتري فواد شمس

اخالص در اين حد 
مرحوم شيخ عباس قمى نويسنده كتاب مفاتيح الجنان در خاطرات 

خود براي پسرش آورده است:
وقتى كتاب منازل االخره را نوشته و به چاپ رساندم، در قم شخصى 
بود به نام »عبدالرزاق مسئله گو« كه هميشه قبل از ظهر در صحن 
مطهر حضرت معصومه احكام شرعي را براي مردم مى گفت.  مرحوم 
پدرم »كرباليى محمدرضا« از عالقه مندان منبر شيخ عبدالرزاق 
بود، به حدى كه هر روز در مجلس او حاضر مى ش��د و ش��يخ هم 
بعد از مسئله گفتن، كتاب منازل االخره مرا مى گشود و از آن براى 
شنوندگان و حاضران از روايات و احاديث آن مى خواند.  روزى پدرم 
به خانه آمد و مرا صدا زد و گفت شيخ عباس! كاش مثل عبدالرزاِق 
مسئله گو مى شدى و مى توانستى منبر بروى و از اين كتاب كه او 

براى ما مى خواند، تو هم مى خواندى. 
چند بار خواستم بگويم پدرجان! اين كتاب از آثار و تأليفات من 
است اما هر بار خوددارى كردم و چيزى نگفتم و فقط عرض كردم 
دعا بفرماييد خداوند توفيقى مرحم��ت نمايد و تا آخر عمر پدر 

هم به ايشان نگفتم. 
درِ ميخانه ببستند خدايا مپسند/ كه درِ خانه تزوير و ريا بگشايند
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   آیينه نفس

بايدن و تيم فوتبال امريكا و خدا!

ابوذر گوهري در كانال تلگرامي خود نوشت: بر اساس نظرسنجي مؤسسه ريگان، اعتماد 
به ارتش امريكا در ميان شهروندان اين كشور از ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۸ درصد در 
سال ۲۰۲۲ كاهش يافته است. مهم ترين دليل كاهش ۲۲درصدي اعتماد مردم امريكا به 

ارتش اين كشور، سياسي شدن رهبري آن بوده است. 

سيد عباس صالحي در توئيتي نوشت: عادي سازي روابط دولت هاي عربي با رژيم صهيونيستي، 
به معناي پذيرش روابط در ميان اعراب نيست. نظرسنجي »شاخص افكار عرب« در ۱۳ كشور 
نشان مي دهد ۸۸ درصد با به رسميت شناختن ديپلماتيك اسرائيل مخالفند، حتي مردم قطر 

و عربستان!  و برخورد اعراب با اسرائيلي ها در جام جهاني قطر مؤيد آن بود.

احمد زيدآب��ادي در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: جو بايدن رئيس جمهور امريكا پس از 
برنده شدن تيم فوتبال كشورش در برابر ايران 

گفته است: »خدا آنها را دوست دارد.«
در ب��اره اين جمل��ه رئيس جمه��ور بايدن 
مقداري فكر كردم، اما منظ��ورش را دقيق 

متوجه نشدم. 
آيا منظور بايدن اين بوده است كه خدا تيم 
فوتبال امريكا را دوست دارد، همانطور كه همه 
تيم هاي فوتبال ديگر را دوست دارد؟ اگر اين 
باشد كه سخن لغوي است، چون امتيازي كه 
فراگير و شامل همگان باشد، ايجاد تخصيص 

براي آن بيهوده و عبث است. 
آيا منظور آقاي بايدن اين بوده است كه خدا 
به طور وي��ژه و خاص تيم فوتب��ال امريكا را 
نس��بت به همه تيم هاي فوتبال كشورهاي 
ديگر دوس��ت دارد؟ اگر منظورش اين بوده 
باش��د قاعدتاً تيم امريكا باي��د قهرمان جام 
جهاني بازي هاي قطر شود و اگر نشود، آقاي 
بايدن بايد توضيح قان��ع كننده تري در باره 

جمله خود دهد!
آيا منظور پرزيدنت بايدن اين بوده كه خدا 
تيم امريكا را در مقايسه با تيم ايران دوست 

دارد؟ اگر اينطور باشد، مي توان پرسيد چرا؟
آيا چون اعضاي تيم امريكا بيش��تر به خدا 
ايمان دارند؟ به نظرم بسيار بعيد است قدِر 
مش��ترك ايمان اعضاي تيم فوتبال امريكا 
از قدِر مش��ترك ايمان اعضاي تيم ايران به 
خدا بيش��تر و قوي تر باش��د و اگر هم باشد، 

طبعاً آقاي بايدن و هيچ كس ديگر، هنوز به 
»دستگاه ايمان س��نج« دقيقي دست پيدا 
نكرده اند كه موضوع قابل احراز باشد. بنابراين 
اگر منظور آقاي بايدن اين بوده است، ادعايش 

فاقد معيار سنجش است!
آيا چون اعضاي تيم امريكا اكثراً مس��يحي 
هس��تند خدا آنها را در مقايس��ه با اعضاي 
تيم ايران كه اكثراً مسلمانند، دوست دارد؟ 
خب، اين ادع��ا هم عالوه ب��ر »خودهدايت 
يافته پنداري« مستتر در آن، ابطال پذيرهم 
نيست، چون برخي از مسلمانان و باورمندان 
به ديگر اديان هم ادعاي كاماًل مش��ابهي را 

مطرح مي كنند!
آيا تيم امريكا به دليل تعلقش به كشور و ملت 
امريكا، خدا آن را دوست دارد؟ با اين حساب 
هر چيز ديگري هم كه متعلق به كشور و ملت 

امريكا باشد، بايد خدا آن را دوست بدارد! اما 
بعيد است خدا همه چيز امريكايي ها را دوست 
داشته باش��د وگرنه بايد در همه صحنه هاي 
جهاني و داخلي بالاس��تثنا پيروز مي شدند، 
در حالي كه همين اخيراً شاهد بوديم ارتش 
مجهز آنها در برابر لشكر بي بار و برگ طالبان 
شكست خورد و به آن شكلي كه در رسانه ها 
نشان داده شد، خاك افغانستان را ترك كرد. 

آيا به نظر آقاي بايدن، چ��ون در مصاف دو 
تيم امريكا و ايران، پاي »سياست« در ميان 
بوده و در عين حال، امريكا در »طرف درست 
تاريخ« قرار گرفته، پس مهر اعضاي تيم آن 
به دل خدا افتاده و اسباب غلبه آنان را بر تيم 
رقيب فراهم كرده است؟ حاال گيريم امريكا 
به ادعاي بايدن در »طرف درست تاريخ« قرار 
گرفته باشد، آيا مي توان از آن نتيجه گرفت 

هر كش��وري كه در »طرف درست تاريخ« 
قرار گرفته باش��د، خداوند ضرورتاً تيم هاي 
ورزش��ي آن را بر تيم هاي كشورهايي كه در 
»طرف غلط تاريخ« قرار گرفته اند، غلبه و ظفر 
مي دهد؟ اگر اينطور باشد كه تيم هاي ورزشي 
كشورهاي »طرف غلط تاريخ« بايد هميشه 
در مسابقات مختلف بازنده و رقباي آنها در 
»طرف درس��ت تاريخ« هموار برنده باشند! 
نتيجه مسابقات جهاني به خصوص المپيك 

كه خالف اين را به ما نشان  مي دهد!
خب، آقاي بايدن نه فارس��ي بلد اس��ت و نه 
دست من از اينجا به او مي رسد كه بخواهم 
براي پاسخ روش��ن و دقيق به اين پرسش ها 
كالفه اش كنم! بنابراين هم��ه اينها را براي 
دل خودم نوشتم. با اين حال، يك نكته ديگر 

همچنان قابل ذكر است و آن اينكه:
مدرنيست هاي قشري و متحجر در كشور 
ما، ساليان درازي است در بوق مي كنند كه  
اي ايرانيان نادان! چه نشسته ايد كه با آغاز 
مدرنيس��م خدا هم مرده است، ولي شما از 
روي جهل و نابخ��ردي همچنان خدا خدا 
مي كنيد! حاال پرسشم از آنان اين است كه 
اين خدا چگونه و چطور مرده و از هس��تي 
رخت بربسته است، در حالي كه در دسامبر 
سال ۲۰۲۲ ميالدي، باالترين مقام سياسي 
مدرن ترين و قوي ترين كشور جهان براي 
توجيه پيروزى تيم فوتبالش در يك مسابقه، 
همچنان به خدا توسل مي جويد؟ هو »َحِيّ 

الَِّذي اَل يَُموت«

كاهش اعتماد امريكايي ها به ارتش امريكا جام مردمی تنفر از عادی سازی

 اياالت متحده و پست جديد 
»نماينده ويژه در امور فلسطين«

كانال تلگرامي »انديشكده راهبردي 
تبيين« نوش��ت: اخيراً دولت بايدن 
يك پست جديد در وزارت خارجه اين 
كشور با عنوان »نماينده ويژه در امور 
فلسطين« ايجاد كرده است و هادي 
عمر را كه در دو سال گذشته »معاون 
دستيار وزارت خارجه در امور اسرائيل 
و فلسطين« بود به اين سمت منصوب 

كرد كه تحت فرمان »دستيار وزير امور خارجه در امور خاور نزديك« فعاليت خواهد كرد. 
اين اقدام از اين جهت اهميت دارد كه براي نخس��تين بار يك س��مت در واشنگتن ايجاد مي شود 
كه مختص پرداختن به امور فلسطيني هاس��ت و به گونه اي گامي در جهت بهبود روابط امريكا با 
فلسطيني ها محسوب مي شود. با اين حال به نظر مي رسد پيگيري راه حل دو كشوري در رابطه با 
مسئله فلسطين كه در دوران ترامپ به شدت تضعيف شده بود همچنان اولويت چنداني براي اياالت 
متحده ندارد.  يكي از وعده هاي انتخاباتي بايدن بازگشايي كنسولگري امريكا در قدس بود كه به عنوان 
نمايندگي ديپلماتيك امريكا در فلسطين فعاليت مي كرد و در زمان ترامپ بسته شد. به نظر مي رسد 
اقدام جديد عماًل به اين معناست كه قرار نيس��ت وعده انتخاباتي بايدن عملي شود و اين راه حلي 
جايگزين است.  اين اقدام در شرايطي انجام مي شود كه اوضاع امنيتي در كرانه باختري و منطقه 
جنين وخيم است و رژيم صهيونيستي نيازمند تعامل بيشتر با تشكيالت خودگردان براي كنترل 
اوضاع است. »بن غفير« رهبر تندروي حزب قدرت يهودي در توافقي با نتانياهو براي تشكيل كابينه 
قرار است »وزير امنيت ملي« رژيم اسرائيل باشد و افزايش تنش ها به ويژه در رابطه با شهرك هاي 
صهيونيست نشين بسيار محتمل است. انتصاب هادي عمر در واقع با هدف جلوگيري از فاصله گرفتن 

تشكيالت خودگردان از همكاري با رژيم صهيونيستي و تشديد اين تنش ها انجام شده است. 
با اين اقدام در واقع دولت بايدن به دنبال كسب رضايت فلسطيني ها به گونه اي است كه با توجه 
به روي كار آمدن مجدد نتانياهو به عنوان نخست وزير رژيم صهيونيستي و وابسته بودن به جريان 
راست افراطي تنشي در روابط امريكا با اسرائيل مانند آنچه در دوران اوباما اتفاق افتاد رخ ندهد. 

نشانه هاي جنگ جهاني عليه ايران  در موضوع مهسا اميني
كانال ژئوپلوتيك رسانه نوشت: از ۲۵شهريور كه موضوع مهسا اميني شروع شد؛ همه مي پنداشتند كه 
اين، مسئله اي داخلي و خيزشي ملي است كه عليه بخشي از حاكميت و سپس كليت جمهوري اسالمي 
است. اما روايت آن چه بر ايران گذشت نشان داد كه آن چه اتفاق افتاد يك جنگ جهاني عليه كشور بود 
كه نشانه  آن به شرح ذيل است: فعال بودن ۲۶۰ كانال ماهواره اي با برنامه هاي براندازانه در دو ماه اخير؛ 
برپايي تظاهرات در ۸۰ شهر جهان  عليه جمهوري اسالمي با حمايت قدرت هاي غربي؛ فراهم سازي 
اعتراضات و حمله به جمهوري اسالمي ايران در ۵۴ كشور جهان به اشكال مختلف ]عمليات تروريستي 
از سوي گروهك هاي معاند همچون داعش و كومله در چند نقطه از كشور[؛ جنگ رسانه اي شديد در 
تيك تاك كه تعداد هشتگ مهسا اميني عليه ايران را به يك ميليارد رساند؛ جنگ توئيتري بي سابقه با 
۵۰۰ ميليون هشتگ كه در جهان مشابه آن نبوده است؛ ورود مستقيم رؤساي كشورهاي مختلف از 
جمله امريكا، فرانسه، كانادا، آلمان، انگليس و... كه با تهديد و فشار آنان همراه بود؛ كمك به انتشار ۵۰ 
هزار دروغ از طريق شبكه هاي مختلف غربي، عبري و عربي در دو ماه اخير؛ كمك رسمي و صدور مجوز 
تجمع چند ده هزار نفري در برلين با حضور اتباع ايراني و خارجي؛ برگزاري نشست غير رسمي شوراي 
امنيت توسط امريكا و معرفي كردن نماينده جديدي از ايران به نام نازنين بنيادي؛ افزايش فشارهاي 
اقتصادي با افزايش فوري تحريم ها و محدود كردن واردات كاالها به كش��ور؛ هك كردن شبكه هاي 
تلويزيوني و سايبري كشور از مبدأ كشورهاي مختلف دنيا توسط هكرهاي بين المللي؛ تالش ناموفق 
براي ورود ۵هزار اسلحه به كشور توسط دستگاه هاي اطالعاتي و ش��روع جنگ داخلي؛ ورود علني 
اتحاديه اروپا به موضوع مهسا اميني و فشار سياسي و اقتصادي به ايران؛ از بين بردن خطوط زيرساختي 
و ريلي كشور با هدف به سرانجام نرسيدن كريدور بين المللي ايران با آتش زدن دفتر مشترك چابهار و 
تخريب ريل قطار از جمله در تبريز؛ ايجاد قرارگاه مشترك ضد ايراني در تركيه، عراق، دوبي و بحرين با 
موضوع زنده نگه داشتن اغتشاشات و همراهي عملي و علني برخي سلبريتي ها و خواص سياسي، علمي، 
فرهنگي، هنري، مذهبي، ورزشي و سايت ها و رسانه هاي مجازي و واقعي داخلي آنها و... با اغتشاشات. 
با فهم اين توطئه هاي بين المللي و فشارهاي خارجي است كه متوجه مي شويم چقدر اين توطئه وسيع 

و قدرتمند بوده است و چرا ملت ايران بايد همچنان هوشيار و در صحنه باشند. 

 فناوري حكمراني عادالنه 
محمدرضا اخضريان كاش��ي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: چندي است كه 
ادبيات رايج بس��ياري از انديشمندان، 
اصالح فرايند حكمراني است و در اين 
چارچوب ش��اخص هايي ني��ز مطرح 
گردي��ده اس��ت.  عدالت، ش��فافيت، 
پاسخگويي و مش��اركت از جمله اين 
شاخص هاس��ت كه هر نظام سياسي و 
اجتماعي را دعوت و توصيه به اصالح دروني ساختارها و فرايندهاي خود مي كند.  اين روزها و با برگزاري 
موفق بازي هاي جام جهاني، يكي از مهم ترين موارد قابل توجه در روند مسابقات، بهره مندي كامل و 
مناسب از فناوري VAR )كمك داور ويدئويي( است كه در چند بازي قطعاً نقش اثرگذاري داشته و 
چندين گل را باطل و چند پنالتي را تأييد كرده است. از جمله اخراج دروازه بان ولز در بازي با ايران كه 
با اشتباه داور تنها به كارت زرد بسنده شده بود و با فناوري جديد به سود ايران و نهايتاً پيروزي ما خاتمه 
يافت.  كمتر كسي است كه از ياد برده باشد كه تا چندي پيش يكي از مهم ترين محورهاي مورد بحث 
فوتبالي، حق كشي يا تبعيضات ناروا در مورد برخي تيم ها يا بازيكنان برجسته بود كه تيم هايي چون 
ايران را نيز درگير كرده بود و بحث دشمني با آن از سوي نهادها يا كشورهاي مختلف مطرح و گاه اشتباه 
داوران به حساب وابستگي آنان به دشمنان نظام و... گذاشته مي شد.  حضور وار در مسابقات جهاني و 
حتي داخلي را مي توان يك الگوي نوين حكمراني عادالنه در فوتبال تحليل كرد كه با فراهم كردن 
بستر فناورانه شفافيت و پاسخگويي مناسب، عدالت را در ميدان عملي مي كند و حسرت تبعيض و 
تصميم به سود صاحبان قدرت يا برعكس را به كمترين ميزان ممكن مي رساند و تنش را در ميدان 
رقابت و عرصه اجتماعي به سرعت كاهش مى دهد و تصميمات را خردمندانه و آسيب هاي پس از آن 
را به كمترين حد ممكن مي رساند.  جامعه نيز چيزي متفاوت از همين ميدان مسابقه نيست؛ عرصه اي 
از رقابت ها و تنش هاي تبعيض آميز ميان افراد، گروه ها و نهادهاي گوناگون كه مي تواند عدالت را به 
يك آرزوي دس��ت نيافتني تبديل كند. اين عرصه براي اصالح فرايند، خود نيازمند بهبود شرايط 
حكمراني و بهره مندي از يك »وار« است.  امروزه با گس��ترش فناوري هاي پيشرفته، بهترين و در 
دسترس ترين ابزارهاي حكمراني عادالنه فراهم شده كه در صورت وجود اراده اي براي اصالح حكمراني 

مي توان به سرعت، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت عمومي را احيا و اصالح كرد.

 دومين درخت كهنسال ايران 
با قدمت ۷۰۰ سال

كانال تلگرامي »دانستني هاي عجيب« نوش��ت: ادبيات عامه آن را به 
دوران ساساني و افس��انه شيرين و فرهاد نس��بت مي دهند. در ادبيات 
فولكلور در خصوص اين درخت آمده كه اين درخت را شيرين در زمان 
شكسته شدن پاي اسب خسرو پرويز و ديدار او با فرهاد در طاق بستان به 
عنوان يادگاري مي كارد. اين درخت در طول تاريخ به نام هاي مختلفي 
چون دارپهلوان، درخت رحمت و درخت كهنسال طاق بستان نامگذاري 

شد و در سال ۱۳۸۸ به عنوان يكي از آثار طبيعي به ثبت ملي رسيد.

تصاوير جديد از جيمز وب
كانال تلگرامي »ديجايتو« نوش��ت: تلس��كوپ جيمز وب ناسا تصاوير 
خارق العاده اي از تيتان، بزرگ ترين قمر زحل ثبت كرد. در تصاويري كه 
تاكنون از تيتان ثبت شده، رنگ هاي آبي مايل به سبز آن يادآور زمين 
و درياهاي متالطم و ابرهاي شگفت انگيز آن است. هرچند واقعيت اين 
است كه آنچه شبيه ابرها، درياها، رودخانه ها و درياچه ها از دور در تيتان 
ديده مي ش��ود، متان و اتان اس��ت. جو تيتان مملو از مه غليظ است به 
گونه اي كه نور مرئي را كه از سطح آن منعكس مي شود، پنهان مي كند. 

 امنيت رواني جامعه را
 نشانه رفته اند

مهدي قاسم زاده در توئيتي نوشت: فقط تيتر مي زنند »۲۸ آذر؛ نشست 
شوراي امنيت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام« اما توضيح نمي دهند 
كه اين يك نشس��ت دوره اي و عادي )مطابق قطعنامه ۲۲۳۱( اس��ت 
براي بررسي چهاردهمين گزارش دبيركل اين سازمان كه هر شش ماه 
يك بار برگزار مي شود؛ شايد چون هدف شان بيشتر تأثيرگذاري رواني 

بر جامعه با هراس افكني و ويژه نمايي از يك موضوع عادي است!
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