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اينها دشمن اسالمند نه حامي مردم

 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي
 به هتك حرمت پرچم رسول اهلل)ص( از سوي اشرار مسلح در سراوان

در پي حواشي روزهاي گذشته در سراوان و تجمعات اعتراضي برخي سوخت بران، گروهي از اشرار 
مسلح كه خود را در پوشش سوخت بر در جمع معترضان پنهان كرده بودند با حمله به پاسگاه مرزي 
و تيراندازي به س�وي آن به طور ناجوانمردانه اي يك نفر از مأموران تأمين امنيت را به شهادت 
رسانده و يك نفر ديگر را نيز مجروح كردند، در ادامه نيز يكي از مسلحين با اهانت به پرچم »محمد 
رسول اهلل« آن را از فراز ساختمان پاسگاه مرزي پايين كشيد. هتك حرمت به پرچم رسول اهلل)ص( 

با واكنش تند كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران اهانت به پرچم رسول خدا)ص( 
را آن هم در روز 13 رجب نشاني بر آن دانستند كه مسلحين دغدغه مردم ندارند بلكه به دنبال 
اهداف شوم خود و مخالفت با اسالم هستند. بسياري از كاربران بلوچ و سيستاني نيز با توئيت هايي 
ضمن محكوميت اين نوع رفتارها از نيروي انتظامي خواستند ميان مردم و اين دسته افراد تفاوت 
گذاشته و حساب آنها را از هم جدا كنند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را بخوانيد.

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.

جانمسئلهنهجالبالغه
آيت اهلل محمد شجاعي)ره(: 

اگر كسي در نهج البالغه خوب تأّمل كرده باشد، مي يابد كه اكثر هّمت 
حضرت اميرالمؤمنين  علي)ع( يا مجموع نظر آن حضرت در خطب و 
در همه نهج البالغه، اين است كه مي خواهند مؤمنين و بندگان خدا 
را متوجه اين حقيقت كنند كه آماده  سفر باشيد، تحصيل آمادگي 
كنيد. شما از اّول بلوغ خود تا االن چقدر تغيير كرديد، كدام تعلّق را 
كنار گذاشتيد، كدام شرك را كنار گذاشتيد، كدام اصالح را انجام 
داديد؟ مگر اينكه خيلي جزئي بوده باشد، اگر هنري داشته ايم ممكن 
است تعدادي از گناهان بزرگ را آن هم براي چند روز كنار گذاشته 

باشيم در حالي كه صحبت از تغيير وجود است. 
َّا ُخلِْقَنا َو إِيَّاُكْم لِلَْبَقاءِ اَل لِلَْفَناءِ«  وقتي حضرت فرمود »أَيَُّها النَّاُس إِن
يعني منظور مسئله  مرگ نيست، »َو لَِكنَُّكْم ِمْن َدارٍ إِلَى َدارٍ تُْنَقُلوَن« 
شما از  يك منزلتي به  يك منزلت ديگر منتقل مي شويد »َفَتَزوَُّدوا لَِما 
أَنُْتْم َصائُِروَن إِلَْيِه« پس آن آمادگي الزم و توشه  را بايد همراه داشته 
باشيد؛ منظور توشه وجودي است توشه را كه به خورجين نمي ريزند 
ببرند، توشه  آن است كه انس��ان در وجودش كسب مي كند. توشه  
آخرت وجود ماست. اينكه در وجود ما اراده  خدا بيايد و اراده خودم 
برود.  اعمال من طبق اراده او باشد، اخالق من اخالق اهلل باشد، نيت 
من او باشد، قصد من او باشد، تمايالتي نداشته باشم، منقطع باشم 
الي آخر... اين همان توشه است »َفَتَزوَُّدوا« پس زاد را اتّخاذ كنيد »لَِما 
أَنُْتْم َصائُِروَن إِلَْيِه« براي آنچه كه شما به سوي آن حركت مي كنيد »َو 

اَلُم«.  َخالُِدوَن فِيِه« و تا ابد در آن جا باقي خواهيد ماند »َوالسَّ
منبع: كانال »آيت اهلل محمد شجاعي«

   سبوي دوست

   سورنا ايراني:
مردم شريف سيستان و بلوچستان،  سيستاني 
و بلوچ پاي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
هميشه ايستادند. اينها كه به پرچم )محمد 
رسول اهلل( اهانت نمودند همانند كساني كه 
به عاشورا و پرچم و علم آقا امام حسين)ع( 
در سال ۸۸ اهانت كردند سربازان پياده نظام 

استكبار و ضد اسالم و انقالبند.
   فاطمه روشندل:

پرچمي كه نام مبارك محمد رسول اهلل رويش 
نوشته شده رو روي زمين انداختن. اينها مردم 

معترض نيستند، بلكه جزو اشرار و كفارند.
   كاربري با نام »كاظم«:

افرادي كه سال ۹۸ در كرج قرآن ها رو به آتش 
كشيدند، اشراري هستند كه در سراوان پرچم 
محمد رسول اهلل را پايين كشيده و به خاك 
انداختند و مأمور نيروي انتظامي را به شهادت 
رساندند. اينها دشمن اسالمند نه حامي مردم. 

حساب مردم از اشرار جداست.
   محمد كياني:

جالبه! در هيچ كدام از شهرهاي استان سيستان 
و بلوچستان مش��كل و آش��وب و درگيري و 
تجمعي نيست اما رسانه هاي معاند و ضدنظام با 
به كارگيري عكس هاي جعلي قصد به هم زدن 

آرامش و امنيت استان و كشور رو دارن.
   مجيد بامري بلوچ:

هتك حرمت به ش��خصيت مقدس پيامبر 
گرامي اسالم، ش��هادت مدافع وطن، ضربه 
زدن به اموال عمومي توس��ط اغتشاشگران 
و تروريس��ت ها از اذهان مردم پاك نميشه. 
ما مردم سيستان و بلوچس��تان از نهادهاي 
نظامي، امنيتي و دس��تگاه قضايي تقاضاي 

دستگيري و برخورد با اين هتاكان رو داريم.
   رضا صداقت:

بنده سه سال چابهار بودم هميشه اولين مقصد 

س��فرم بوده اكثر اس��تان رو هم سفر كردم. 
طبيعتش زيبا، خلق مردمش زيباتر... بايد بري 
بلوچستان تا درك كني قوم بلوچ چقدر فهيم و 

خوبند. حسابشان از اشرار جداست.
   قاسمي:

هتك حرمت و به خاك انداختن پرچم نبي گرامي 

اسالم تا به رگبار بستن پاسگاه ناجا و مجروح و 
به شهادت رساندن مأموران نيروي انتظامي، از 
اهداف افراد نامسلماني است كه هدفشان فقط 

به هم زدن امنيت كشور و براندازي است.
   فائزه آذرنوش:

اشرار مس��لح در حال پايين كشيدن پرچم 

مزين به نام  مبارك محمد رسول اهلل... اينها 
معترض نيستند، مشكل اين افراد با اسالم 
و مسلمين است. مردم اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان با هوش��ياري كامل دست اين 
افراد شرور مسلح را قطع كردند تا به مقاصد 
شومشان كه كشتن مردم بي گناه بود نرسند.

    تصویر منتخب

خواجهطوسي،دانشمندترازاولتاريخايران
حسن انصاري به مناس��بت 5 اس��فند روز بزرگداشت خواجه 
نصيرالدين طوسي در كانال تلگرامي خود نوشت: خواجه نصير 
اگر مهم ترين دانشمند تمام ادوار تاريخ ايران نباشد- كه به نظر 
من هست- شايسته است تنها در كنار دو نام ابن سينا و ابوريحان، 
هر سه به عنوان دانشمندترين علماي ايران در تاريخ نامش بر فراز 
نشيند.  حسين معصومي همداني وقتي نوشت كه به يك اعتبار 
خواجه نصير آخرين دانشمند بزرگ تاريخ جهان اسالم است حق 
با او بود. متأسفانه ما تاكنون تالش قابل توجهي براي شناخت و 
شناسايي او نكرده ايم. كدام دانشمندي را مي شناسيد كه در تمامي اين علوم، نوشته هاي درجه 
يك داشته باشد: كالم، فلسفه و منطق، رياضيات )حساب و هندسه و مثلثات(، هيئت، احكام نجوم، 
فيزيك، مكانيك، نورشناسي، طب، كاني شناسي و جواهرشناسي، اخالق، فقه )و نكاتي در اصول 

فقه(، آداب مملكت داري و انديشه سياسي و حتي تاريخ نگاري. 
آدمي با دو تجربه متفاوت و سهمگين همكاري سياسي و علمي با دو حكومت نزاريان و مغوالن و 
حتي در مقام وزير و مشاور و مذاكره كننده سياسي. مؤسس يكي از مهم ترين مراكز علمي و فلسفي 
تاريخ اسالم و جهان تا ماقبل عصر جديد، يعني رصدخانه مراغه با مديريت محاسبات دقيق نجومي 
و صدها شاگرد و استاد و همكار دانشگاهي و تأسيس يكي از بزرگ ترين كتابخانه هاي عصر قديم. 
بسياري از نسخه هاي خطي مراغه بعدها سر از كتابخانه هاي عثماني و امروز تركيه درآورد.  من با 
اطمينان و با اطالع مي گويم كه اگر نبود تالش هاي خواجه در گردآوري نسخه هاي خطي به ويژه 
در علوم فلسفي و دانش هاي دقيقه امروزه از بسياري از اين آثار ما هيچ نسخه اي در اختيار نداشتيم. 
نهضت بازنويسي و كتابت نسخه ها و تحريرنويس��ي براي آثار علمي يوناني از مهم ترين خدمات 
خواجه طوسي است.  سهم مهم او در اداره هوالكو خان و تدبير سياسي وي در جهت مصالح عاليه 
داراالسالم و به ويژه تالش براي احياي سياسي و وحدت سرزميني ايران و استقالل از نظام سياسي 
خليفگان بغداد جاي هيچ ترديدي ندارد. او سهم مهمي در احياي زبان فارسي و به ويژه زبان علمي 
آن داشت. احياي خردگرايي اسالمي مديون شخصيت خواجه است. خواجه نصير طوسي، دانشمند 

امامي مذهب، گوهر گرانبهايي است كه گشودگي فرهنگي ايراني و شيعي را نمايندگي مي كند. 

امريكامهيايجنگداخلي
سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود نوشت: اگر ليبرال هاي 
ايراني، چه با كراوات چه با تسبيح، مكدر نمي شوند، مجله فارين 
پاليسي نوشته است سه عامل باعث جنگ داخلي مي شود و امريكا 
اينك هر سه را دارد. »فارين پاليسي« نوشته است: امكان وقوع جنگ 
داخلي در امريكا تا همين اواخر غيرممكن بود اما اكنون به دنبال 
تشديد افراط گرايي و اقدامات خشونت آميز گروه هاي راست گرا، 
زنگ خطر درباره جنگ داخلي به صدا درآمده اس��ت... علي رغم 
سياست هاي جديدي كه »جو بايدن« رئيس جمهور امريكا براي 

كنترل اوضاع به كار بسته اما خطر خشونت سياسي به شكل گسترده در امريكا احساس مي شود.

مخالفانسرسختبازگشتامريكابهبرجام
حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود نوشت: دولت امريكا تاكنون 
و به صورت معناداري هيچ گونه موضعي در مقابل برجام نداشته است. 
تمام صحبت ها و اظهاراتي هم كه پيرامون برجام دارند در واقع واكنش 
به صحبت هاي برجام دولت ايران اس��ت.  بازگشت امريكا به برجام 
موضوع بسيار پيچيده اي است. همان گونه كه در خروج دولت ترامپ 
از برجام انگيزه و انگيزاننده هاي متعددي نقش داشتند در بازگشت 
بايدن به برجام نيز همين وضعيت حاكم است. برجام در سطح منطقه 
)اسرائيل، عربس��تان، امارات و...( و داخل امريكا )نومحافظه كاران، 
جمهوريخواهان، البي اسرائيل و...( مخالفان سرسختي دارد كه به آساني نمي گذارند دولت بايدن به آن 
بازگردد. كمااينكه دولت بايدن از وضعيتي كه امروز برجام دارد به خوبي منتفع مي شود. اينكه هم برنامه 
هسته اي ايران تحت كنترل است و هم سياست هاي تحريمي امريكا عليه ايران پابرجاست، يك نقطه 
قوت و فرصت براي دولت جديد امريكاست كه با يك هزينه كم به دست آمده و به اين راحتي آن را كنار 
نمي گذارد.  مع الوصف در اين سو نيز عاقالنه نيست كه سرنوشت اقتصاد و  معيشت و آينده كشور را به 

تعيين وضعيت برجام گره زد. برجام سال ۲۰۱5، براي امريكا و اروپا يك موضوع تمام شده است. 

قبرعاملقتلعامحرمابراهيمیزيارتمیشود!
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: ۲۷ سال پيش در 
۲5 فوريه ۱۹۹۴، باروخ گلدشتاين پزشك يهودي امريكايي االصل 
با مسلس��ل به نمازگزاراني كه به مناس��بت عيد فط��ر در حرم 
ابراهيمي حضور يافته بودند يورش برده، ۲۹ فلسطيني را به قتل 
رس��اند و ۱۲5 نفر ديگر را زخم��ي كرد. در نهايت وي توس��ط 
نمازگزاران دستگير شد و به هالكت رسيد.  اين رخداد تأثيري 
عميق بر افكار عمومي در خصوص واقعيت صهيونيس��م نهاد و 
تبليغات ناشي از آن شديداً به وجهه دولت اسرائيل لطمه زد. نكته 
جالب توجه اين است كه قبر اين تروريست يهودي توسط هم كيشان متعصبش گرامي داشته شده 
و همواره محلي مقدس براي ارتودكس ها به شمار مي رود.  روي قبر وي اين عبارت حك شده است: 

باروخ گلدشتاين مقدس كه زندگي خود را براي ملت يهود، تورات و سرزمين اسرائيل فدا كرد. 

چگونهدانشمندِهيجاناتخودشويم؟
كانال تلگرامي »حكمت زندگي« مقاله اي از »جيل ساتي« را با 
ترجمه »ف. محمدي« به اشتراك گذاشت. در بخش هايي از 
اين مقاله مي خواني��م: اگر عصباني باش��يم مي گويند: »آرام 
باشيد«؛ اگر غمگين باش��يم مي  گويند: »به آن غلبه كنيد«. 
بنابراين، كارمان به سركوب  كردن يا ناديده  گرفتن  هيجانات مان 
مي كش��د، و اين باعث مي ش��ود كه احس��اس اصيل  نبودن، 
بي انگيزگي، افس��ردگي، يا بد بودن كني��م.  طبق نظر مارك 
بِِركت، مؤسس مركز هوش هيجاني دانشگاه ييل و نويسنده  
كتاب جديد »مجوزِ احساس  كردن«، سركوبي هيجانات اشتباه بسيار بزرگي است. هيجانات 
ما راه نماهاي مهمي براي چگونگي تجربه  ما از جهانند، به ما كمك مي كنند تصميم بگيريم، 
روابِط خوب برقرار كنيم، به رؤياهای مان تحقق بخشيم و بهروزي )well-being( را گسترش 
دهيم.  بِركت مي  گويد الزم است خودمان را به ابرازگري هيجاني بيشتر ترغيب كنيم، نه كمتر، 
بايد اين كار را با آموزش مهارت هاي هيجاني به افراد از سنين پايين شروع كنيم. به همين دليل، 

بِركت يك برنامه  مهارت سازي هيجاني را توسعه داده و آن را »رولر« ناميده است. 
متن كامل اين مقاله را در كانال تلگرامي مذكور بخوانيد. 

راهمهمپيشرويمجلس
كميل خجسته در كانال تلگرامي خود نوشت: نمايندگان مجلس 
اگر صفت انقالبي را بخواهند ب��راي مجلس حفظ كنند، بايد به 
عقالنيت انقالبي، اصول انقالبي، سياست ورزي انقالبي و آرمان هاي 
انقالبي وفادار و پايبند باشند. موفقيت مجلس يك شاخص بزرگ 
خواهد داشت و آن اين است كه مردم در انتخابات آينده مشاركت 
فعاالنه داشته باشند.  ريل گذاري براي حل مشكالت مردم براي 
دولتي كه سخت حركت مي كند و دير به كار مي افتد حتماً كار 
سختي است. مقابله با دشمني كه زيرك و حيله گر است، حتماً 
درايت و عقالنيت ويژه اي مي خواهد. دلگرم  كردن مردم و تزريق روح اميد به مردم در اين بمباران 
رسانه اي تبليغاتي از بي بي سي و اينترنشنال تا نيمه محرمانه و رادارهاي ناشناس، حتماً روح بزرگي 
الزم دارد.  در ميان همه گرفتاري هاي نمايندگان پرتالش كه مي خواهند باري از دوش مردم بردارند، 
حتماً نمايندگان محترم حواسشان هست كه عده اي خارج از مجلس، ستاد تخريبشان را در صحن 
زده اند. دشمن خارجي هم تمركزش را بر همين نقطه  قوت اين روزها گذاشته است كه ان شاءاهلل 
نيرنگ بدخواه مردم به خودش برخواهد گشت. در چنين فضايي تير به سمت پيك زدن نه تنها به 
راحتي جبران نمي شود كه حتماً پاسخگويي براي آن الزم دارد.  حركت كف صحن اگر همگرايانه 
و متحد به سمت منافع ملي نباشد، نخواهد توانست آن جايگاه رأس امورش را بازيابد. چندمين تذكر 
در اين چندماه از موضوع استيضاح و تعامل با يك وزير و... شايد خوب نباشد، شايد هم طبيعت كار 
باشد اما صحن مجلس محل آزمون مهمي است براي انقالبيون در ميدان كه با توئيت و اينها پاس 
نمي شود. با مشاركت اميدوارانه مردم در خرداد ارزيابي خواهد شود. حتماً دلسوزان در كف صحن 

با توجه به تجربه اين چند وقت براي آن تدبير خواهند كرد. 

توئيتدخترحاجقاسم
بهمناسبتروزپدر

زينب سليماني، دختر شهيد حاج قاسم س��ليماني، در توئيتي نوشت: 
۱۳رجب كه مي ش��د، اگر در خانه بودن با شستن حياط و آماده كردن 
خانه، انتظار رسيدن نوه ها را مي كشيدن؛ بعد هم ميگفتن تلفن بچه هاي 
ش��هدا را بگير تا صحبت كنم و گاهي هم مي رفتيم منزلش��ان تا چراغ 
خانه شان در روز پدر خاموش نماند. اين ها رسم هميشگي حاج قاسم بود. 

پدر ايتام شهدا، مردترين، روزت مبارك.

جريانتحولخواهياتجديدنظرطلب!
دكتر عليرضا زاكاني در توئيتي نوشت: دو جريان اصلي اكنون در كشور 
با يكديگر رقابت مي كنند؛ يك��ي جريان تحول خ��واه و ديگري جريان 
تجديدنظرطلب. جريان تحول خواه به دنبال پيشرفت انقالب اسالمي است 
و تحول خواهي را مقدمه اين جهش و پيشرفت مي داند و جريان ديگري 
هم به دنبال تجديدنظرطلبي بوده و تحقق توسعه غربي را دنبال مي كند. 

تركيبقومي،نژادي
اعضايمجلسنمايندگانامريكا

دكتر ابوذر گوه��ري در كانال تلگرامي خود نوش��ت: صد و هفدهمين 
مجلس نمايندگان امريكا بيشترين تنوع قومي و نژادي را در تاريخ اين 
كشور دارد و اين امر نشان از تغيير گرايش و تأثيرات بيشتر اقوام و نژادها 
در سياست اين كشور دارد. در حالي  كه مجموع اقليت هاي قومي، نژادي 
)سياهان، آسيايي ها، هيسپانيك ها و س��ايرين( در امريكا، ۳۹ درصد 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند، صرفاً ۲۸ درصد نمايندگان اين 

بخش جمعيتي، در مجلس نمايندگان حضور دارند. 

حامد عسكري، روزنامه نگار، طي يادداشتي 
در كانال تلگرامي خود به مناس��بت روز 
پدر نوش��ت: از يك س��ني به بع��د، ديگر 
شخص و انسان نيستند. تبديل مي شوند 
به يك مفه��وم. يك مكتب، ي��ك تفكر. 
بعضي وقت ها با يك من عس��ل نمي شود 
خوردش��ان.  بعضي وقت ها ه��م از رقت 
قلب و مهرباني، انگار فرشته هاي مهربان 
سبيلويي مي شوند كه با نگاه جادويي شان، 
دل��ت را منقلب مي كنن��د. قصه خاموش 
كردن كولر و هديه گرفتن جوراب و ساير 
خرده روايت هايي كه در موردشان هست 
را نه مي ت��وان كامل تأييد و ن��ه مي توان 

كامل رد كرد. 
 باباها مثل خودكارن��د. مادرها مثل مداد. 
تراشيده ش��دن و كوتاه ش��دن و تحليل 
رفتن مداد را مي بيني. دلت شور مي افتد 
و هي��چ كاري از دس��تت برنمي آيد، ولي 
باباها خودكارند. يكهو درست وقت امضا 
كردن يك چك، وقت امضا كردن عقدنامه، 
درست سر بزنگاهي كه اوج هيجان و نياز 
بهشان هس��ت يكهو نمي نويسند... يكهو 

خالي مي كنند... 
 روي اين كره هش��ت ميلي��ارد نفري، دو 
تا فندق هس��تند كه من بابايشان هستم 
و هرچه بيش��تر فكر مي كنم، بيش��تر به 
اين نتيجه مي رس��م كه چرا من برايشان 
شبيه بابايم نيس��تم. مي دانم فرق دارم، 
ولي نمي دانم چه فرقي؟ من هر ش��ب كه 
خانه مي روم فرقي ندارد خسته ام يا حال 
دارم، بايد از پخ كردن پسرم كه پشت در 
قايم شده بترسم و فرقي ندارد ميل دارم يا 
نه، بايد از شربت يا چايي كه دخترم توي 
ليوان هلوكيتي برايم درست مي كند، لذت 

ببرم و با تمام دلم اين اتفاق مي افتد. 
 بابا كه باش��ي، گاهي حواس��ت نيس��ت. 
نشس��ته اي در پذيراي��ي و زل زده اي به 
شبكه خبر، ولي اگر بپرس��ند چه گفت، 
يك كلمه اش را ي��ادت نمي آيد. من تازه 

اين سال ها مي فهمم زل زدن به تلويزيون 
و پرز فرش فتيله كردن و يخ كردن چاي 
ليواني يعني چه... باباها درست وقتي در 
اوج نياز و ناتواني هستي، برايت سنگ تمام 
مي گذارند. غذا، پوشاك، آغوش محبت، 
عش��ق، قدرت و همه و همه را بي منت در 
اختيارت قرار مي دهن��د و وقتي به تو نياز 
دارند تا نسخه شان را از داروخانه بگيري 
و آزمايش شان را به دكتر نشان بدهي، تو 
اوج كار و گرفتاري ات هست و هيچ كاري 

از تو برنمي آيد. 
 من اگر برگردم به ۱۰سالگي و قرار باشد 
انشا بنويسم كه دوس��ت داريد در آينده 
چه كاره ش��ويد، قطعاً دوس��ت دارم يك 
مخترع شوم. مخترع دستگاهي كه بتواند 
لوازم يدكي بابا و مامان ها را درست كند. 
غضروف براي زان��وي مامان ها. رگ هاي 
آبي و بي گرفتگي براي قلب باباها و ريه ها 
و موهايي سياه و براق كه مامان ها و باباها 
هميش��ه جايي حوالي ۴۰س��الگي تافت 

بخورند و فيكس بمانند. 
 تكمله: هر از گاهي، بابا از كرمان چيزهايي 
مي فرستد؛ عرق نعنا، آب ليمو، نعنا خشك 
و چيزهايي از اين دست. يك بار زنگ زدم 
و گفتم زحمت تان مي شود. همين تهران 
هم پيدا مي ش��ود. برايت��ان نمي خواهم 
كار اضافه درس��ت كنم. اذيت مي شويد و 
جواب��ش مثل آن گوي هايي كه به س��يم 
فوالدي وصل اس��ت و با آن س��اختمان 
خ��راب مي كنند خورد ت��وي صورتم. بابا 
گفت پس��رجان! من اين كاره��ا را براي 
خودم مي كنم. اينجوري فكر مي كنم هنوز 
مفيدم، هنوز به درد مي خ��ورم، هنوز به 
كارتان مي آيم و اين جمله ها من را كشت. 
از من به شما نصيحت با هر درآمد مالي و 
سطح زندگي اي، اگر پدرتان در قيد حيات 
است زنگ بزنيد يا بكشيدش كنار و مقدار 
كمي پ��ول ازش قرض كني��د. برق توي 

چشم هايش را ببينيد و كيف كنيد.

يكي از كاربران توئيتر با نام كاربري »ماني مانا« توئيت كرد: با عبور فوتي هاي كرونا در امريكا 
از مرز 5۰۰ هزار نفر، پرچم هاي اين كشور به دستور »جو بايدن«، به حالت نيمه برافراشته 
درآمد. بايدن گفت: تلفات كرونا در امريكا، عمالً از تعداد كشته هاي اين كشور در جنگ هاي 

جهاني اول و دوم و جنگ ويتنام فراتر رفته است. امريكاپَرستان كجايند؟!

سيده زهرا عبداللهي، خبرنگار پارلماني، در توئيتي نوشت: آذري جهرمي گفته »ما اگر دنبال گران كردن 
اينترنت بوديم نياز به مصوبه مجلس نداشتيم« پس ميشه توضيح بديد كي بود يك ماه و نيم پيش از 

طرف دولت به مجلس درخواست افرايش تعرفه داد اما كميسيون تلفيق قاطعانه مخالفت كرد؟!

سيدمحسن دهنوي، نماينده مجلس، در توئيتي نوشت: جنجال دروغين بر سر افزايش نرخ 
اينترنت، مصوبات مهم و ضدتبعيضي را كه س��ال ها متوقف مانده بود، به گوش مردم نرساند. 
باالخره پس از مدت ها معطلي، صاحب خانه ها و ماشين هاي لوكس، مؤسسات كنكور و هنرمندان 

ملزم به پرداخت ماليات شدند. سفره هاي رانتي، يك  به  يك به نفع مردم برچيده مي شود. 

رشتهكوهيبهنامپدر امريكاَپرستانكجايند؟!

كيبوددرخواستافزايش
تعرفهاينترنتراداد؟

سفرههايرانتي،بهنفعمردمبرچيدهميشود


