
این سیاست ها را اعدام کنید!
عب�اس عب�دی، روزنامه ن�گار و فع�ال سیاس�ی اصالح طل�ب در کان�ال تلگرام�ی 
خ�ود ب�ه بهان�ه اح�کام ص�ادره ب�رای متهمی�ن فس�اد خودروی�ی خواس�تار 
مقابل�ه ب�ا سیاس�ت های فس�ادزا ش�د؛ چکی�ده ای از یادداش�ت او را بخوانی�د.

وجود دو نماينده مجلس در ميان متهمان بازار خودرو اين پرسش را طرح كرد كه اتهامات آنان دقيقاً 
چيست؟ و از همه مهم تر اينكه كدام شرايط و ساختارهاي اداري وجود دارد كه امكان ورود نمايندگان را 
در چنين مبادالت مجرمانه اي فراهم مي كند؟ آيا اين ساختارها همچنان وجود دارد؟ اگر قرار باشد كه 
مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضايی اطالع دهند پس چرا نمايندگان مجلس كه حداقل بخشی 
از آنان از اين فساد مطلع بوده اند آن را عمومی نكردند؟ از همه مهم تر اينكه چرا مجازات آنان كمتر از 
ديگران است؟ به قول يكي از دوستان كه نظري را براي من فرستاده آنان به اعتماد مردم نيز خيانت 
كرده اند و اين اتهام بسيار سنگين تر از اختالس است. داستاني مشهور است كه مردي در تاريكي امانتي 
را به فردي داد كه برايش نگه دارد هنگامي كه برگشت بگيرد، فهميد كه او دزد مشهور شهر است. گمان 
كرد كه امانتي او را دزديده است. پرسيد چرا مال را برنداشتي؟ گفت من دزد هستم ولي خيانت در امانت 
نمي كنم. اتفاقاً اين منطق درستي است. مردم نمي پذيرند كه افراد عادي محكوم به اعدام شوند ولي افراد 
صاحب قدرت كه امين مردم بوده اند و موجب اين فساد شده اند با اندكي مجازات و آزادي مشروط مواجه 
شوند. در حكم عليه دو نماينده از عنوان معاونت در جرم يا همان سبب جرم بودن و برای دو نفری كه 
محكوم به اعدام شده اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعيت اين است كه در اينجا َسَبب 
اقوی از مباشر است. اگر اين اسباب خانه كرده در قدرت و سياست نباشند، هيچ شهروندی نمی تواند 
چنين اخاللی را در جامعه ايجاد كند. نكته ديگر اين است كه ماشين نخود نيست كه هزاران عدد را 
بتوان خريد و پنهان كرد. اين وضعيت كه هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه جا كرد و بدون شماره 
كردن در انبار بيرون از كارخانه نگهداري كرد، به طور قطع و يقين محصول وجود فرآيندهاي فاسد 
است و تا هنگامي كه اين فرآيندها اصالح نشود، فساد نيز همچنان خواهد بود. به نظر مي رسد بدون 
پذيرش قواعد روشن اقتصادي نمي توان مانع فساد شد. قيمت گذاري و مقررات حمايتي و تعرفه اي در 
كنار افزايش تصاعدي نقدينگي، مجموعه به هم بسته اي را ايجاد مي كند كه برونداد آن، همين فسادها 
است. و اال چرا يك نفر بايد سرمايه خود را صرف خريد خودرو و نگهداري و سپس فروش آن كند. چرا 
خودرو را قيمت گذاري مي كنيد؟ به اين دليل كه تعداد قابل توجهي از افراد خودي  از قيمت گذاری 
منتفع خواهند شد. اين رانتي است كه نصيب فالن مقام يا نماينده يا مدير مي شود. ريشه بخش مهمي 
از اين فسادها در سياست هايي است كه به نام حمايت از مصرف كننده و مردم تصويب و اجرا مي شود 
ولي مردم در عمل همان كاال را با قيمت بازار آزاد مي خرند. اين سياست ها به نام عدالت و به كام فساد 

است. اين سياست ها را اعدام كنيد پيش از آنكه افراد را اعدام كنيد.
.............................................................................................................................................................

اپوزیسیون کالش ایرانی چرا ساکت است؟!
هاتف خالدی نوشت: اپوزيسيون كالش ايرانی چرا در فقره غارت ۱۸ ميليارد تومان از دارايی های 
مردم توسط آيه ادريس، مجری شبكه من وتو الل مانی  گرفته است؟ يعنی يك نفر در آن خراب شده 
نيست كه دوربينش را بيرون بكشد و از اين مجری دزد بپرسد اين ۱۸ ميليارد پول  مردم بدبخت 
ايران را كجا بردی؟ اين چه فضاحت و فريبكاری رسوايی است كه آنها كه مدام از فساد و  اختالس در 
ايران می گويند،  خود شريك در جنايت و غارتند. آن از مرجان آل آقا و اين از ادريس آيه. در اين جور 
مواقع مسيح علی نژاد كدام سوراخی قايم می شود؟ چرا اين بی آبرويی را مثل پتك بر سر شبكه من وتو 
نمی كوبند؟ چه شد آن »دوربين من، اسلحه من«؟ چه شد اين همه خبرنگار آزاد و مزدبگير صدای 
لندن و امريكا؟ چرا رضا حقيقت نژاد با آن ادبيات كنايه آميز ماليخوليايی يك گزارش از اين فساد 

بی پرده توسط همكارش تهيه نمی كند؟ بهنام قلی پور چرا ساكت است؟ كجا قايم شده ايد؟
داستان را يك بار ديگر بخواني��د: در اين پرونده كه برای »وحيد بهزادی« و همس��رش »نجوا 
الشيدايی« به جرم اخالل عمده در بازار خودرو و طال به اعدام محكوم شده اند، ارتباط مالی ميان 
متهمان و مجری شبكه معاند من وتو مشاهده می شود. با تحقيقاتی كه از حساب های »وحيد 
بهزادی« و »نجوا الشيدايی« در شركت ش��هاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸ ميليارد تومان 
به حساب خانمی واريز شده كه گفته می شود مجری شبكه ضدانقالب من و تو و مجری مرجان 
تی وی بوده كه سال ۹۴ از كشور خارج شده است. بر همين اساس آيه دريس، مجری شبكه »من 

و تو« فردی است كه ۱۸ ميليارد از سرمايه بيت المال را به غارت برده و متواری شده است.

حمایت از فلسطین سرمایه ایران
امیرحسین ثابتی، فعال رسانه ای، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
براي دفاع از فلس��طين ده ها دليل ديني و عقلي محك��م وجود دارد اما 
براي كس��اني كه همه چيز را مي خواهن��د با دو دو ت��ا چهارتاي مادي 
حس��اب كنند، خواندن اين سخن��ان محمدجواد ظري��ف كه به خوبي 
توضيح مي دهد دفاع از فلس��طين چگونه جايگاه ايران در منطقه را باال 
برده، ضروري است: »تبديل به بازيگري قدرتمند در منطقه شديم زيرا 
پس از انقالب براي خودمان در منطقه سرمايه ايجاد كرديم. اين سرمايه 
در فلسطين، لبنان، عراق  و افغانستان بوده است. در همان زمان برخي 
مي گفتند كه اين ها عامل فش��ار بر ايران است! يعن��ي اين را تضاد بين 
اصول و منافع و ي��ا تضاد بين سياست انقالب��ي و سياست خارجي ملي 
مي دانس��تند در صورتي كه هم��ان سياست خارجي انقالبي توانس��ت 
امكاناتي را براي ايران ايجاد كند كه بعد از سال ها ايران را به يك قدرت 
تأثيرگذار در منطقه تبديل كرده اس��ت.« )كتاب آقاي سفير؛ خاطرات 

ظريف؛ ص. 356(.
.......................................................................................................................

 واکنش جالب علی دایی 
به نظرسنجی فیفا

در نظرسنجی صفحه جام جهانی فيفا برای انتخاب بهترين مهاجم 
قاره كهن، مخاطبان از بين علی دايی و سامی الجابر، بازيكن اسبق 
تيم ملی عربستان، علی دايی را برگزيدند. در اين نظر سنجی 5۸3 
هزار و ۷5۱ نفر شركت كردند و علی دايی موفق شد ۸۰ درصد آرای 
ش��ركت كنندگان را به خود اختصاص دهد. دايی با انتش��ار تصوير 
اين نظرسنجی در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: »الزم می دانم 
از هموطنان عزي��زم كه در نظرسنجی های مختل��ف از من حمايت 
می كنند يك بار ديگر تشكر كنم، هر چند تا آنجا كه بنده اطالع دارم 
سعودی ها در توئيتر فعاليت بيشتری دارند اما اين نظرسنجی به نفع 

ايران به پايان رسيد. از شما ممنونم.«
.......................................................................................................................

پاک کن رنج 30 ساله را!
پریسا رجبی، معلم، در صفحه اینستاگرام خود در اهمیت پاسداشت 
زبان فارسی و آس�یب های وارد بر آن در س�ال های اخیر نوشت:

ش��ايد فكرش را هم نمی كرديم كه رنج 3۰ساله فردوسی را بش��ود 
يك شبه از اين زبان گرفت! اما چيزی كه در چند سال اخير با سرعت 
بس��ياری توانس��ته بر اين زبان اثر بگذارد؛ همين فضای مجازی، به 
خصوص استفاده از پيام رسان هاست. تغيير رسم الخط كه چه عرض 
كنم؛ تغيير ساخت��اری زبان فارسی به زبانی نماي��ه ای و رمزگونه را 
ش��اهديم. طوری كه كاربران، به وي��ژه نوجوانان، ب��ه داليلی چون 
بيان احساسات در نوش��تار، ساده ش��دن مكالمه بدون تفكر، ساده 
و صميمی جلوه دادن ارتباط و يا حتی در جه��ت استفاده راحت از 
الفاظ ركيك به تغيير اين زبان همت دوچندان گماش��ته اند. و اين 
انتظار می رود كه تالشی برای حفظ ساختار زبان در فضای مجازی، 
به ش��يوه اصالح فرهنگی در سطح اجتماع انج��ام گيرد. اين اصالح 
شايد شروع فرهنگسازی اش با مسئوالن باشد اما خط مقدمش همه 
ما مردم هستيم. در هر جمعی كه هستيم مسئوليم تا بتوانيم عاره را 
به »آره«، َن و نع را به »نه«، يس را به »بله«، َپ را به »پس«، لدفن را 
به »لطفاً«، عحسن را به »احسن«، سلم را به »سالم«، چ را به »چه«، 
خدافظ را به »خداحافظ«، باش و باش��ع بوشع را به »باشه«، َحف را 
به »حرف«، َعيزم را به »عزيزم«، دوصت دارم را به »دوستت دارم«، 
عاقا را به »آقا«، داداچ را به »داداش«، خاه��ر را به »خواهر«، ُخبی 
را به »خوبی« و... برگردانيم. اين درد در نوشتار پروفايل ها هم ديده 
می شود. آنجايی كه شكلك و عالئم نگارشی و رياضی و عدد و حروف 

به جای نام شخص، برای احراز هويت به كار می رود.

چهارش�نبه هفته ای که گذشت مجلس 
دهم آخرین جلس�ه خود را به ریاس�ت 
علی الریجانی برگزار ک�رد و مجلس را 
به منتخبان تازه مردم س�پرد. کاربران 
شبکه های اجتماعی با نوشته های خود 
نمایندگان دوره قب�ل را بدرقه کردند و 
به اس�تقبال نمایندگان جدی�د رفتند.

  عباس بنفشه:
آخرين توئيت برای آخرين روز مجلس دهم. 
تشكر می كنم، خسته نباشی می گويم به آن 
دست از نمايندگانی كه صادقانه به كش��ور و 
ملت خدمت كردند، با اينكه در اقليت  بودند 
اما وای به حال اكثريتی كه به خاطر قدرت و 
ثروت ش��رف خود را به حراج گذاشتن، پس 
بايد گفت باشرف ها خسته نباشيد، بی شرف ها 

ديدار به قيامت.
  محمدامین سلیمی:

اميدوارم دوستان و ب��رادران عزيزم در 
مجلس آينده ش��ادی های ام��روز امت 
از پاي��ان مجلس الريجان��ی را ببينند و 
آيينه عبرت خودش��ان برای سال های 
آتی كنن��د. وقتی ش��ما می رويد، ما چه 

حسی داريم؟

  سیدپرویز فتاح:
علی رغم انتقادات به مجلس دهم، اخالق 
حكم می كند از قاطبه نمايندگان مجلس 
با هم��ه گرايش ه��ای سياسی ب��ه خاطر 
حمايت از اقش��ار ضعيف خصوصاً مصوبه 
دائمی  افزايش وام اش��تغال و مس��تمری 
مددجويان، تشكر كنم. اميدوارم اين گونه 
باقيات صالحات، در مجلس يازدهم تجلی 
بيشتری پيدا كرده و از فشار بر مستضعفان 

كاسته شود.

  حسین دهباشی:
اين ه��م دوره ده��م! ب��ا اندك��ی نقطه 
سپي��د در مي��ان انبوه��ی از سياه��ی. 
گرچه روسياهی اش بيش��تر به اكثريت 
اصالح طلب ماند ك��ه خادم الدوله بودند 
ن��ه وكيل الرعاي��ا. و سرسلس��له اش كه 
خداوندگار سكوت! امروز خاتمه مجلسی 
بود كه مجلس ختم  آن پيش��ترها تمام 
شد. در فضيحت عكس يادگاری با سركار 

خانم موگرينی!

  علی مختارزاده:
در پايان مجلس دهم كه اتفاقاً همزمان با رياست 
حجت االسالم رئيس��ی بر قوه قضاييه هست 
خوب است كه ايش��ان طبق روي��ه عادالنه ای 
كه دارند در اسرع وقت نسبت به كنترل اموال 
نمايندگان و بستگان درجه يك شان قبل و بعد 

از دوره نمايندگی رسيدگی كنند.
  روزبه پیروز:

نمره و كارنامه اقتصادی مجلس دهم تعريفی 
ندارد. مجلس تالش��ی نكرد ك��ه يك الگوی 
مشخص برای اقتصاد ارائه كند. اعمال نظارت 
بر عملكرد اقتصادی دول��ت هم ضعيف بود.  
قانون تجارت كهن سالمان همان است كه بود. 
به طور كلی مجلس بيشتر متمركز بود روی 

اثرات مسائل اقتصادی كشور و نه داليلش.
  جواد نیکی ملکی:

و  ضعيف تري��ن  عم��ر  خوش��بختانه 
بی خاصيت تري��ن مجلس به پاي��ان رسيد. 
مردم انتظ��ارات به حق��ی از مجلس يازدهم 
دارن كه ش��ايد فوری ترينش شفافيت باشد. 
تا االن چند نفر از منتخبان اموالشان را اعالم 
كرده ان��د؟ طرح مناسب ش��فافيت آرا را  كی 

تصويب می كنيد؟ 

 حسین امیدیان:
دفاع از فلسطين نش��انه آزادگی و حريت 
است، نمی توان در ماه رمضان بر شهادت 
امام علی)ع( گريست و بر جنايات اسرائيل 
كودک كش بی تفاوت ب��ود. علی دوران و 
امام جامعه امروز تمام همتش بر قطع اين 

شجره خبيثه است.
  ساسان زارع:

بی شك همان خدايی كه خرمشهر را برای 
»خمين��ی« آزاد كرد، ق��دس را نيز برای 
»خامنه ای« فتح خواهد نمود. ان شاءاهلل...

  امیرحسین افشار:
ما به دنبال همه پرسی هستيم، اسرائيل به 
دنبال زورگويی و اجرای يك طرفه معامله 
قرن. امپراطوری رسانه ما را خشونت طلب 
و اسرائيل را خواهان صلح نشان می دهد؛ 
راه حل مش��خص است: #مقاومت_تا_

همه_پرسی.
  ایوب خاکرند:

تاكن��ون پاسخی ب��ه راه ح��ل منطقی و 
دموكراتي��ك ايران ب��رای حل مس��ئله 
پيچيده و مزمن فلسطين داده نشده است؛ 
قطعاً اگر همه پرسی انجام نش��ود، آن گاه 
مقاوم��ت از راه حل جه��اد آزادی بخش 

استفاده می كند.
  محسن:

سال هاست غ��رب بر طب��ل دموكراسی 

می كوبد. اما ام��روز زبان اس��الم تنها راه 
درمان سرطان صهي��ون را همان ادعای 
هميشگی غرب می داند. اما غربی ها نسخه 
درمانی خودشان كه برای تمام دنيا تجويز 
كرده اند را قبول ندارند. فلس��طينی برای 

فلسطين تصميم می گيرد.
  کاربری با نام »آدم«:

وقتی كه امام)ره( از سقوط ش��وروی خبر 
داد يا آن روزی كه س��ردار سليمانی برای 
پايان سيطره نظامی داعش وعده سه ماهه 
داد خيلی ها در تحقق اين وعده ها ش��ك 
داش��تند. اينكه اسرائيل ۲۰ سال آينده را 
نخواهيد ديد هم از اي��ن وعده های الهی 

است؛ در تحقق آن شك نكنيد!
  محمدمهدی اعالیی:

اين اولي��ن روز قدسی است ك��ه فرمانده 
سپاه قدس از آسمان ها مسير آزادی قدس 
را مديريت می كند، اين اولين روز قدسی 
است كه نه در طول خيابان ها كه در عرض 
تمام عالم برگزار می شود و اين آخرين روز 
قدس قرن است، قرن بعد قرن پرنشانه ای 

است!
  ذوالفقار ابراهیمی:

قطعاً قدس آزاد خواهد شد چون وعده الهی 
صدق است و قطع��اً حاج احمد متوسليان 
پرچم مقاومت را بر بام بيت المقدس نصب 
خواهد كرد و امام جامعه اسالمی حضرت 

سيدعلی نماز روز قدس را در بيت المقدس 
اقامه خواهد كرد و آن روز از رگ گردن به 

اسرائيل غاصب نزديك تر است.
  علی مطهری:

ش��عار »مقاومت تا همه پرسی« كه برای 
روز قدس مطرح ش��ده است يك ش��عار 
هوشمندانه و عادالنه است. مردمی كه به 
زور از سرزمين شان بيرون رانده شده اند و 
ساير مسلمانان عرب و ايرانی و ترک و غير 
آن می گويند تا انتخ��اب حكومت توسط 
همه مردم فلسطين از جمله آوارگان، در 

مقابل اشغال مقاومت خواهند كرد.
  میثم سعیدی:

تنها راه حل مس��ئله فلس��طين برگزاری 
همه پرسی از ه��ه متولدين فلس��طين و 

اخراج شدگان آن است!
اين از اصول دموكراسی نيست؟!

  سیدمحمدعلی ابطحی:
بزرگداشت قدس در آخرين جمعه رمضان 
كه ابتكار آن ب��ه نام جمه��وری اسالمی 
ثبت ش��ده است، سرماي��ه بزرگی است 
كه به مبانی انق��الب اسالمی برمی گردد. 
نفی غصب سرزمين و پاسداش��ت حقوق 
انسان های فلسطينی مورد ستم. امسال با 
حضور كرونا، راهپيمايی شكل نمی گيرد. 
اما دفاع تبليغاتی از مظلومان فلس��طينی 
قدرت منطق��ه ای را افزاي��ش می دهد و 

ايس��تادگی انق��الب اسالمی ب��ر مبانی 
اوليه اش را تأكي��د می كند. قدس همواره 

مسئله اول جهان اسالم است.
  کبری آسوپار:

راه حل ايران برای مسئله فلسطين ساده 
است؛ خالصه اش می ش��ود همه پرسی از 
همه فلس��طينی های مسلمان و مسيحی 
و يهودی برای تعيين حكومت. دو دهه از 
ارائه اين طرح می گذرد و غربی ها اعتنايی 
ندارند؛ چ��ون از نگاه آن��ان، راه حل فقط 
طرحی است كه حق تجاوز و اشغال را برای 

اسرائيل به رسميت بشناسد.
  مالک شریعتی:

سرزمين فلسطين ريه جهان اسالم است 
كه سال هاست ب��ا ويروس صهيونيس��م 
درگير و آلوده شده و تحليل رفته است. آيا 
همه مسلمانان امروز احساس تنگی نفس 
دارند؟ ان ش��اءاهلل چيزی ب��ه نابودی اين 

ويروس منحوس نمانده است.
  محمد:

ما نه يهودستيزيم نه ش��يفته جنگ بلكه 
درسی كه از اسالم گرفتيم صلح و عش��ق 
بود و ب��رای رسي��دن به اين صل��ح با هر 
ويروس منحوسی مقابله می كنيم. خواهيم 
ديد كه مردم فلس��طين چه مس��لمان و 
مس��يحی و يهودی به پايان اين ويروس 

رأی خواهند داد.
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وداع با محبوب
خوش�وقت  آی�ت اهلل  حض�رت  رس�می  کان�ال 
تهران�ی)ره( در پیام رس�ان ایت�ا ب�ه نق�ل از ایش�ان نوش�ت:

��ْهُر ُمَقاَم َحْمٍد« امام  قاَل  الس��جاُد )ع(: »...َو َقْد أَقاَم فِيَنا َهَذا الشَّ
سجاد)ع( در دع��ای وداع با م��اه رمضان فرموده ان��د: حاال موقع 
خداحافظی است. اين ماه مدتی با ما همراه بود. خيلی همراهی اش 
را سپاس می گوييم؛ چون همراهی اش مفيد بود. خيلی به ما خير 
رساند. خيلی باعث شد كه كار خير انجام دهيم و دست از كارهای 
بد برداريم. همان گونه كه می بينيد، خيلی از كارهای خير در اين ماه 
رواج پيدا می كند؛ بازار دعا گرم است؛ بازار تالوت قرآن گرم است؛ 
بازار توبه، انابه و برگشت گرم است؛ بازار خيرات و بركات مادی، گرم 
است. به اندازه ای كه مردم در اين ماه به فقرا خير و احسان می كنند، 

در هيچ يك از ۱۱ ماه ديگر نمی كنند.
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همزمان با آخرین روز کاری مجلس دهم کاربران شبکه های اجتماعی نمایندگان سابق را بدرقه کردند

باشرف ها خسته نباشید؛ بی شرف ها دیدار به قیامت!

راهحلمشخصاست:مقاومتتاهمهپرسی
تأکید کاربران شبکه های اجتماعی بر راه حل رهبر انقالب برای مسئله فلسطین

با فرارس�یدن روز قدس صفحه رس�می پایگاه اطالع رس�انی دفتر حفظ و نش�ر 
آثار رهبر معظم انقالب در توئیتی با هش�تگ #مقاومت_تا_همه_پرسی نوشت: 
»طرح رفراندوم برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین، به عنوان نظر 
ایران در سازمان ملل ثبت ش�ده. این حرف ماست: آنهایی که واقعاً فلسطینی اند 
و الاقل از صد س�ال پیش به آن طرف فلس�طینی بودند و فلس�طینی هایی که در 
خارج از فلسطین س�اکنند، نظام کش�ور فلس�طین را تعیین کنند.« این توئیت 
 Khamenei.ir واکنش های بسیاری را در ش�بکه های اجتماعی برانگیخت. سایت
همچنین با اشاره به همزمانی روز قدس و س�الروز آزادسازی خرمشهر پوستری 
را روی سایت خود منتشر کرد که این پوستر نیز واکنش های بین المللی بسیاری 

به همراه داش�ت. روی این پوس�تر ذکر ش�ده ب�ود: »راه حل نهای�ی: مقاومت تا 
همه پرس�ی« رس�انه های بیگانه و لش�کر مجازی فیک منافقین تالش کردند تا 
عبارت »راه حل نهایی« را که معنای ش�فاف و روش�نی دارد با برنامه ای به همین 
عنوان که نازی ها برای مقابله با یهودیان طرح ک�رده بودند، پیوند دهند در حالی 
که کاربران با س�الیق مختل�ف معنای »راه ح�ل نهایی« را به درس�تی فهم کرده 
بودند و ضمن اس�تقبال و تأکید بر حل مس�ئله فلس�طین با اتکا به صندوق رأی، 
پیروزی نهایی را به رغم ش�یطنت های رس�انه ای و خباثت های سردمداران رژیم 
صهیونیستی از آن مردم مظلوم فلسطین دانستند. در ادامه برخی از این واکنش ها 
را که با ذوقی خاص به سالروز آزادسازی خرمشهر نیز گره خورده است، بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   گزارش

   سبوي دوست

   گردآوری

کاریکاتور

ترامپیست های مسلح: رسانه ها باید ترساندن مردم از  کرونا را متوقف کنند.

روز زمین در سال 2035، زمین به این روز می افتد؟


