
درخواست عفو عمومي براي محكومان و 
متهمان اغتشاشات اخير از سوي رئيس 
قوه قضائيه و موافقت رهبر معظم انقالب 
با اين عف�و در روزهاي ي�ادآور دهه فجر 
انقالب اسالمي با استقبال و واكنش هاي 
بسي�اري از س�وي كارب�ران شبكه هاي 
اجتماعي همراه بود. كارب�ران اين عفو را 
سيره نبوي و نشانه اقت�دار و بزرگي نظام 
اسالم�ي دانستند. در ادام�ه بخش هايي 
از واكنش هاي كارب�ران را مرور كرده ايم. 

    
  مهدي كشت دار:

عفو اخير از آن جهت كه ش��امل محكومان 
و متهمان مي ش��ود بي بديل اس��ت. افراد و 
جواناني كه در ح��وادث اخير پرونده قضايي 
برايشان تش��كيل شده اس��ت بدون ثبت و 
سوءپيش��ينه ش��دن عفو ش��دند، يعني به 
آينده جوانان نگاه ويژه اي ش��ده است. اغلب 
بازداشتي هاي اغتشاشات اخير اتهاماتي غير 

از موارد استثنا شده داشتند. 
  ميكائيل دياني:

رهبري حكيم انقالب ب��ا موافقت برای عفو 
و تخفيف مجازات دهها هزار نفر از متهمان 
و محكومان؛ زمينه س��از آزادي بس��ياري از 
محكومان ح��وادث اخير و حت��ي متهمان 

اين حوادث و بسته شدن پرونده آنها شدند. 
 #دهه_فجر  #ماه_ رجب

  محمد پاداش:
نظام عاقل نظامي ا س��ت كه ببخشد، نبيند، 
بگذرد، مس��ائل را بدون دلي��ل بزرگ نكند، 
مسئله نسازد! پيام بخشش فريب خوردگان، 
»عقالنيت نظام« بود كه خوب مخابره شد، 

آفرين. 
  محمد فراهاني:

بر اس��اس عفو اعالم��ي پرون��ده متهمان و 
محكومان حوادث اخير كه شامل معيار عدم 
ارتكاب جاسوسي به نفع اجانب، عدم ارتباط 
مستقيم با عوامل س��رويس هاي اطالعاتي 
خارجي، عدم ارتكاب قتل و جرح عمدي، عدم 
ارتكاب تخريب و احراق تأسيس��ات دولتي، 
نظامي و عمومي و نداش��تن شاكي يا مدعي 

خصوصي هستند مختومه مي شود. 
  كبري آسوپار:

وقتي آش��وب خياب��ان جمع ش��ده و ايران 
اس��المي اقتدارش را باز به رخ كشيده، طبعاً 
بايد از موضع قدرت به پياده نظامي بنگرد كه 
حاال دربند هستند. و موضع قدرت اسالمي 
هم موضع بخش��ش و رأفت اس��ت؛ موضع 
بزرگ تري كردن؛ موضع رهبري. مناس��بت 
انتخاب شده براي عفو هم قابل تأمل است؛ 

دهه فجر همه مبارك!
  عليرضا زادبر:

علي مطهري: »عفو رهبري اينترنش��نال و 
بي بي سي را خلع سالح كرد.« موافقت رهبري 
با عفو معترضان حوادث اخير، موجب خلع 
سالح دشمنان كشور شد. با اين كه كشور در 
آرامش است، اينترنشنال و بي بي سي هنوز 
هم سعي مي كنند كه تحريكات خود را ادامه 
دهند اما اين عفو عمومي آنها را خلع سالح 

كرده است. 
  حسام الدين برومند:

عفو بزرگ ب��راي ه��زاران نف��ر از زندانيان. 
اين اقدام حكيمانه حداقل س��ه نكته دارد: 
نگاه رأفت اس��المي در مشي رهبري، اقتدار 
جمهوري اسالمي و شكست سازمان آشوب، 
افزاي��ش و مراقب��ت از س��رمايه اجتماعي. 

 #عفو_بزرگ
  سيدنظام الدين موسوي:

موافقت رهبر معظم انق��الب با عفو كثيري 
از زنداني��ان به ويژه محكومان اغتشاش��ات 
ماه هاي اخير، در امت��داد نگاه دقيق و تأكيد 
ديرپاي ايشان در فتنه هاي گوناگون است كه 
دشمن اصلي ما فقط دولت هاي سلطه جو و 
قدرت هاي استكباري هستند. در داخل كشور 
و در خانواده بزرگ ايران اسالمي، خطاكار هم 

دشمن نيست.
  محسن پورعرب:

اين عف��و عمومي كه ش��امل ح��ال فريب 
خوردگان اغتشاشات اخير شد دو تا نكته داره: 
1- نظام قضايي ايران برخالف آنچه رسانه هاي 
معاند روايت مي كنند، مدافع حقوق متهمان 
است. 2- رهبر انقالب صرفاً يك رهبر سياسي 
نيست و به آينده جوانان كشور نگاهي پدرانه 

و دلسوزانه دارد. #عفو- پدرانه
  اميد نريماني:

اقتدار يعني ب��ا اوني كه مقصر ب��وده و عناد 
داش��ته، با عوامل خارجي در ارتب��اط بوده، 
جان، مال و امنيت مردم رو به خطر انداخته 
شديدترين برخورد رو بكني و با كسي كه از 
سر هيجان فريب خورده از در رأفت و بخشش 

وارد بشي!
  احسان صالحي:

عفو از موضع قدرت سيره نبوي است. اين عفو، 
احيای اجتماعي و امتداد عملي رويكرد پدرانه 
رهبري از ابتداي اغتشاشات است كه حساب 
هيجان را از سازمان آش��وب جدا كردند. در 
11آب��ان از هيجاني ها به عن��وان بچه هاي 
خودمان ياد كردن��د و در 28 آب��ان گفتند 
حس��اب فريب خوردگان از صحنه گردانان و 

عامالن جنايت جداست.

عفوي برازنده اقتدار نظام
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعالم عفو عمومي محكومان و متهمان اغتشاشات اخير

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوشت ه�ا و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
است ك�ه ديدگاه ها و نظ�رات كاربران انديشمن�د شبكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

      بارش سنگين برف در شهر چلگرد استان چهارمحال بختياري | عكس از 
خبرگزاري ايرنا

كسي از تو محروم نشود
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

اگر كسي وضع زندگي اش خوب نيست، از امام جواد)ع( حاجت بگيرد. 
امام جواد)ع( مدينه بود. امام رضا )ع( در ايران و در مرو بود. براي امام 
رضا )ع( خبر آوردند كه خادم ها هر وقت مي خواهند پسرشان را از 
خانه خارج كنند از در پشتي مي برند تا فقرا نفهمند كه ايشان دارد 
مي رود و درخواستي بكنند.  حضرت نامه اي به پسرش امام جواد )ع( 
نوشت: »به من رسيده است كه تو از دِر كوچك بيرون مي روي. به 
حق من بر تو كه بيرون نروي مگر از درِ بزرگ و همراه خودت درهم 
و دينار فراوان بردار و هر كس در راه از تو درخواس��ت كرد به او عطا 
كن.« اين سفارش بابايش است كه كسي از تو محروم نشود! از اين 
جهت وقتي محتاج هستي، گرفتار هستي، كمبود داري برو سراغ 
امام جواد)ع(.  دو ركعت نماز براي امام جواد)ع( بخوانيد و از ايشان 
بخواهيد گرفتاري هايتان را رفع كند. خدا براي ما، 12 امام گذاشته. 
»قد علم كل أناس مشربهم؛ هر گروهي بدانند از كجا آب مي خورند.« 
آن كه بدهكار است بداند َمشربش امام جواد )ع( است؛ َمشكش را برود 

آن جا پر بكند. فقه مي خواهد برود سراغ امام صادق )ع(... 
منبع: كانال تلگرامي »دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهلل حائري 

شيرازي«

   آیينه نفس

كشف راز استخوان هاي غول آساي ۱۲۵هزار ساله

محمد عنايتي نجف آبادي در توئيتي نوشت: اينجا آلمان نيست، ژاپن و كره هم نيست، دامغان 
خودمونه... اين نيروگاه خورشيدي هم كه وس��عتش اندازه 24 تا زمين چمن ورزشگاه آزاديه 
قراره سالي 18 ميليون كيلووات ساعت برق توليد كنه و چراغ حدود 34 هزار نفر رو روشن نگه 

داره...#تجديدپذير

كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: اين تصوير گوجه نرسيده يا ميوه نيست بلكه تصويري 
از بادمجان وحشي است. بادمجان در طول تاريخ اشكال و اندازه هاي مختلفي داشته است. 
انواع اوليه بادمجان در چين باستان ثبت شدند. نسل  اوليه  گياه در قسمت اتصال ساقه گياه 

به گل، خار داشته  است.

»فرادي��د« نوش��ت: تحقيقي ك��ه ب��ه تازگ��ي در رابطه با 
استخوان هاي 12۵ هزار ساله بجا مانده از فيل هاي راست عاج 
باستاني انجام شده، حقايق تازه ای را درباره زندگي نئاندرتال ها 

در آن دوران آشكار مي كند. 
در دهه 1۹8۰ ميالدي در نزديكي ش��هر هال آلمان، در يك 
معدن زغال سنگ، اس��تخوان هاي زيادي از حدود ۷۰ فيل 
 straight-( ماقبل تاريخ موس��وم به فيل هاي راس��ت عاج
tusked( پيدا شد. اين فيل ها سه برابر اندازه فيل هاي آسيايي 
امروزي بوده اند و جثه ش��ان حتي از ماموت هاي پشمالو هم 
بزرگ تر بوده است. هر فيل راس��ت عاج نر بالغ مي توانسته تا 

13 تن وزن داشته باشد. 
به گزارش فراديد، حاال يك تحقيق تازه با بررسي نشانه هاي 
موجود روي اين استخوان ها نشان داده است كه انسان هاي 
نئاندرتال حدود 12۵ هزار سال قبل به صورت دسته  جمعي 
و در گروه هاي��ي بزرگ تر از آنچ��ه قباًل تصور مي ش��د، اين 
جانوران غول آس��ا را ش��كار و س��الخي مي كرده اند.  تا قبل 
از اين بحث ه��اي فراواني در اي��ن باره وجود داش��ت كه آيا 
نئاندرتال ها مي توانسته اند فيل هاي راست عاج را با توجه به 
اندازه عظيم شان شكار كنند يا نه، اين تحقيق تازه نشان داده 
كه اين اتفاق صورت مي گرفته و اين احتماالً به اين معناست 
كه نئاندرتال ه��ا در گروه هايي بزرگ تر از آنچ��ه ما قباًل فكر 
مي كرديم زندگ��ي مي كرده اند.  وي��ل روئبروكس به عنوان 
يكي از همكاران اين تحقيق مي گويد: »ش��كار اين حيوانات 
غول آسا و سالخي كامل آنها بخش��ي دائمي از فعاليت هاي 

نئاندرتال ها براي بقا در اين منطقه بوده است؛ آنچه ما يافته ايم 
اولين و قديمي ترين نشانه قطعي از شكار فيل در تاريخ تكامل 

انسان است.« 
اين تحقيق نشان مي دهد نئاندرتال ها بين 2 تا 4هزار سال در 
اين منطقه زندگي مي كرده اند و در اين مدت گروه هاي اجتماعي 
نسبتاً بزرگي را ش��كل داده بودند. به گفته دكتر روئبروكس: 
نئاندرتال ها برده طبيعت نبودند بلكه مي توانستند به محيط 
اطراف ش��ان ش��كل بدهند؛ آنها اين كار را با افروختن آتش و 
همينطور ش��كار بزرگ ترين حيوانات روي زمين در آن زمان 

انجام مي دادند.  اين تحقيق نشان داده است فيل هاي راست عاج 
كشف شده، شكار شده بودند نه اينكه به صورت طبيعي مرده 
باشند و صرفاً الشه شان مورد استفاده قرار گرفته باشد. خيلي از 
اين فيل ها نر هاي جوان بودند كه امكان ندارد به مرگ طبيعي 
مرده باشند. عالوه بر اينكه نر هاي جوان به خاطر اندازه بزرگ 
و حركت انفرادي ش��ان )بر خالف ماده ها كه در دس��ته هاي 
چندتايي حركت مي كردند( بهترين گزينه براي شكارچياني 
بودند كه به دنبال بزرگ ترين شكار ممكن مي رفتند.  به گفته 
دكتر بروكس اين جانوران مثل بمب هاي كالري بوده اند كه در 
اين منطقه پرس��ه مي زده اند. محققان مي گويند هر يك فيل 
مي توانسته به مدت يك ماه غذاي 1۰۰ نئاندرتال را تأمين كند.  
نئاندرتال ها براي سالخي اين فيل ها از ابزار هاي سنگي استفاده 
مي كرده اند كه ردي آش��كار روي استخوان ها بجا گذاشته اند. 
همچنين آثاري از آتش هاي افروخته شده توسط نئاندرتال ها 
نيز در همين منطقه يافت شده كه به گفته محققان مي تواند 
نشانه اي از خشك كردن و دودي كردن گوشت از طريق آويزان 

كردن آن در فاصله اي از آتش بوده باشد. 
دكتر روئبروكس مي گويد با اينكه اين تحقيق نشان مي دهد 
نئاندرتال ها در گروه هاي اجتماعي بزرگ زندگي مي كرده اند، 
اما اينكه اين گروه ه��ا دقيقاً چقدر بزرگ بوده اند مش��خص 
نيست. »با اين حال اگر شما يك فيل 1۰ هزار كيلويي داشته 
باش��يد و بخواهيد آن را قبل از اينكه بگندد آماده س��ازي و 
خشك كنيد، حداقل بايد 2۰ نفر باشيد تا بتوانيد اين كار را 

به انجام برسانيد.« 

اينجا چراغ دامغان روشن است  بادمجان وحشي!

هنوزهمفاشيسمبامطهريميجنگد
سيدجواد نقوي در صفحه اينستاگرامي خود نوشت: 
خوب به اين تصوير نگاه كنيد طيفي كه معتقد هستند 
انقالب اسالمي شورش بوده و اهل فكر آن هم تروريست 
مدام به امثال مطهري چنگ مي زنند و يكباره مجسمه 
او را آتش مي كش��ند و ب��ار ديگر خون ب��ه صورت او 
مي پاشند و عجيب تر اينكه اهل فكر هم اين رفتارها را 
نقد نمي كنند و س��كوت مي كنند. تصور دارند، عصر 
عصيان كه در حال شكل گيري است با مطهري يا مثاًل 
شريعتي فقط كار دارد و فردا آنها را تحسين مي كنند. 

خوب دقت كنيد مطهري فردي ب��ود كه چون عليه 
راديكاليسم زمانه اش نوشت و عليه رمانتيسم زمانه اش 
برخاست شهيد شد، مجدد دقت كنيد مطهري به دست 
راديكال ترين انسان هاي عصر خود با گلوله شهيد شد و 
اين يعني انديشه را ذبح كرده اند و اين ديگر از بديهيات روزگار ماست.  حال با گذشت چهل و اندي 
سال فردي كه هيچ متني از او نيست كه ترويج تندروي يا فانتزي گري باشد حتي شريعتي را كه ستون 
حركت اجتماعي آن مقطع بوده، نقد كرده، يعني با خود تصور نكرده است شريعتي به انقالبي شدن 
شرايط كمك مي كند با او از نظر تاكتيكي اتحاد كنيم، مثل االن كه صدها اهل فكر با دولت هاي غربي 
تا گروهك تجزيه طلب و تفكرات منسوخ سلطنتي تاكتيكي اتحاد كرده اند! حتي شهيد با خودي ترين 
افراد هم سر انديشه و تفكر شوخي ندارد و از شريعتي تا بهشتي را نقدهايي دارد و در عرصه عمومي 
بيان كرده است.  خب چنين فردي كه تا روزي كه زنده بوده به دنبال يادگيري بوده و هميشه منش او 
ادب، احترام و نقد منصفانه بوده، در حال حاضر تكفير مي شود و به مقام فكري او بي احترامي مي شود 
اما سكوت همه جا را فرا گرفته است و افرادي كه اهل فكر هم هستند تصور مي كنند دفاع از مطهري 
در اين مقطع باعث ريزش مخاطب و بي توجهي به آنها مي شود.  اما نمي دانند وقتي مرتضي مطهري 
كه نماد تفكر عصر خود بوده چنين در حال ذبح شدن است آن هم به دروغ و تحريف شما دوستان كه 
ديگر تواني براي ادامه نخواهيد داشت و چند ماه و سال بعد شما را هم ذبح مي كنند. آن روز فاشيسم 
روبه روي مطهري بود امروز هم فاشيسم با او مي جنگد اما نمي داند مرتضي مطهري چون سرتاسر 
عمر از حماسه حسيني تا نقد ماترياليسم عليه فاشيسم و توده اي شدن مي جنگيده هيچ گاه از ياد 

نمي رود و تحريف نخواهد شد.  

مسئلهسپاهبرایاروپاتمامنشدهاست
مهدي محمدي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: مسئله تروريستي اعالم كردن 
سپاه هنوز تمام نشده. متناسب با اينكه 
در جنگ اوكراين، پرونده هسته اي و 
تحوالت داخلي ايران چ��ه رخ بدهد، 
غرب دوباره به اين دستور كار بازخواهد 
گشت اما فعاًل هم اروپا و هم انگليس از 
تصميم قطعي خ��ود در اين باره عقب 
نشسته اند و در اين عقب نشيني درس هايي هست.  در يك نبرد محاسباتي استراتژي درست اين 
اس��ت كه به جاي انتظار منفعالنه و واكنش به اقدام حريف، فعاالنه به محاسبات او حمله كرده و 
بازدارندگي ايجاد كنيد. در ايران، ما بيش از هر زمان ديگر نياز داريم كه به جاي واكنش، بازدارندگي 
ايجاد كنيم تا اساساً كار به كنش و واكنش نكشد. تصميم غرب بر محاسباتي مهم استوار بود. نخست 
اينكه مي خواست به اين ترتيب معادله امنيتي در ايران را كنترل  و از افت انرژي آشوب جلوگيري 
كند. دوم، اسرائيل به اروپايي ها گفته بود براي برداش��تن گام هاي بعدي به اين اقدام نياز دارد تا 
عمليات تركيبي در منطقه خاكستري را توسعه بدهد. اگر دقيق باشيم فرض بنيادين غرب بود كه 
اوالً ايران به دليل آشوب داخلي احتماالً در موقعيتي نيست كه به اقدام عليه سپاه واكنش قوي نشان 
بدهد و ثانياً مي تواند با اثر گذاشتن روي معادالت داخلي ايران، رفتار فرامرزي آن را نيز كنترل كند. 
در پاسخ تالش شد با يك عمليات هماهنگ به محاسبات طرف مقابل حمله شود. مجلس با تدوين 
يك قانون اقدام متقابل عليه ارتش هاي غربي مستقر در منطقه، يك تهديد معتبر فوري توليد كرد. 
واقعيت اين است مدتي است برخي طرف ها تصور مي كنند ايران  با بحران پاسخ مواجه است. اين 
بايد اصالح مي ش��د. در داخل ايران نيز موجي در حمايت از سپاه شكل گرفت. اين موج خصوصاً 
حضور رئيس مجلس در محل فرماندهي سپاه احتماالً به غربي ها اين سيگنال را داد كه برآوردي كه 
اپوزيسيون از وضعيت داخلي سپاه به آنها داده بسيار گمراه كننده است.  نتيجه، خلق مدلي پيچيده 
از بازدارندگي بود. غرب با چند عمليات درست محاسبه شده دريافت كه هم  ايران آماده پاسخ فوري 
و معتبر به اقدام آنها عليه سپاه است و هم اين شيوه، نه تنها در آتش آشوب هيزم نمي ريزد بلكه به 
تقويت بيشتر همبستگي اجتماعي حول سپاه هم خواهد انجاميد.  انگلستان هم كه اكنون حريف 
اصلي سياسي و اطالعاتي سپاه در منطقه است فعالً از ليست گذاري سپاه منصرف شده. اين مدل از 
بازدارندگي و اثرگذاري محاسباتي نيازمند تعميق و تكرار در حوزه هاي ديگر است. عمل انقالبي در 

اين روزگار تنها زماني ارزش دارد كه به اندازه كافي پيچيده باشد. 

اینبارهمهفریادزدنداهللاکبر!
كانال تلگرامي »شامات« بخشي از 
كت��اب »الف الم خميني« نوش��ته 
هداي��ت اهلل بهبودي را به اش��تراك 
گذاشت. در اين بخش از كتاب آمده: 
گاه بازگش��ت ب��ود. 118روز پيش 
آيت اهلل با چهار همراه و با سرنوشتي 
پ��ر از پرس��ش هاي بي پاس��خ وارد 
پاريس شده بود و اينك در همراهي 
با 1۵۰ نفر به س��وي فردايي روشن 
مي رفت. اهالي نوفل لوش��اتو در دو 
طرف خيابان ايستاده بودند و عكس هاي مسافر آن دهكده 1۹۰ نفره و پرچم هاي كوچك 
كاغذي كشور خود را در دست داش��تند. راننده تند راند، اما امام خواست آهسته تر براند تا 
بتواند اهالي نوفل لوشاتو را ببيند و به ابراز احساسات آنها پاسخ دهد. پليس فرانسه آن كاروان 
كوچك، چند سواري و دو ميني بوس را مش��ايعت مي كرد.  »خبرنگاران زيادي در فرودگاه 
حاضر ش��ده بودند كه در آخرين لحظات حضور امام در فرانسه نقطه نظرات ايشان را جويا 
شوند. يك مصاحبه كوتاهي امام در همانجا ترتيب دادند و از مردم فرانسه به خاطر امكاناتي 
كه در اين مدت براي ايشان و همراهانشان فراهم ش��ده بود و نيز اين دوران را تحمل كرده 
بودند تشكر كردند، به عالوه امام يك بيانيه سياسي هم صادر كردند و مجدداً اهداف سياسي 
خود را اعالم داشتند كه توسط دكتر يزدي در جمع خبرنگاران و مشايعين قرائت گرديد.« 
همه در داخل هواپيما روي صندلي هاي تعيين شده نشستند جز مهدي عراقي و سيداحمد 
خميني كه بيشتر سرپا بودند و به هركاري رسيدگي مي كردند. هواپيما ساعت 3:3۰ به وقت 

تهران، از فرودگاه شارل دوگل به پرواز درآمد... 
هواپيما وارد مرز هوايي ايران شد. امام، بس��ان آنچه در زمين بجا مي آورد، در هوا بجا آورد: 
نماز شب، نماز صبح، دعاهاي ريز و درشت... دو جنگنده فانتوم براي دقايقي در كنار هواپيما 
حاضر شدند و رنگ از چهره ها پراندند. كجاي اين آسمان بود كه خبرنگاري نزد آيت اهلل آمد و 
از احساس او پرسيد؟ »از برگشت به ايران چه احساسي داريد؟« صادق قطب زاده كه احتماالً 
براي ترجمه كنار او نشسته بود، شنيد كه »هيچي.« يكه خورد. بار ديگر سؤال را پرسيد و بار 

ديگر شنيد كه »هيچي« و اين كلمه را برگرداند و تحويل خبرنگار داد. 
با اينكه ميهماندار از مسافران خواسته بود صدا بلند نكنند، با نمايان شدن فرودگاه مهرآباد، 
ايرانيان فرياد زدند اهلل اكبر. كمي پيش از فرود، هواپيما دوباره اوج گرفت و حدود 1۰ دقيقه در 
آسمان تهران دور زد و ساعت ۹:۰3 روي خاك ايران نشست. اين بار همه فرياد زدند اهلل اكبر.

از اين كارهاي فرهنگي بيش باد
محمدجواد محمدزاده توئيت كرد: اين ايده  »جش��ن فرش��ته ها« از 
ساخت اين سرود و نماهنگ زيبا تا جشن هاي تكليف در سراسر كشور و 
ارسال فيلم و پخش آنها در تلويزيون و در نهايت تا ديدار جشن تكليفي 
دختران با رهبر انقالب حقيقتاً يك كار تمي��ز و بي نقص و درجه يك 

فرهنگي بود. از اين كارهاي فرهنگي بيش باد. 

 توليد دانش بنيان جديد 
براي بهره وري محصوالت كشاورزي

سعيده موسوي در توئيتي نوشت: پژوهشگران يك شركت دانش بنيان، كود 
زيستي جديدي ابداع كردند كه عالوه بر از بين بردن بيماري هاي خاك و ريشه 
گياهان، باعث افزايش بهره وري محصوالت كشاورزي مي شود. بچه هاي دانش 

بنيان كمر همت بستن حتي اگه علم تو ثريا باشه به دستش بيارن.  

از اينجا تا خليج خوك ها پرانتز!
سيدهاني هاشمي در توئيتي نوشت: گنده گوي جهان و همه مناطق، 
قدرت اول دنيا، با قوي ترين س��امانه هاي پدافندي و هوايي، يه بالن 
چيني اوم��ده از تمام مس��ير كمربندي كش��ورش روي تأسيس��ات 
هس��ته اي اس��تراتژيك، پايگاه هاي هوايي و دريايي امريكا رد ش��ده 
كاراش رو كرده بعد با كل��ي هواپيما رفتن زدن��ش. از اينجا تا خليج 

خوك ها پرانتز!

طايفه ويراني طلب

كاربري با نام »داريوش« توئيت كرد: يك طايفه اي هستند كه به نظر 
من بهترين وصف شان »ويراني طلب« اس��ت. چون قاعده  منطق شان 
در مخالفت با جمهوري اس��المي اين اس��ت: به ه��ر قيمتي حتي به 
بهاي نابودي ايران و مردمش بايد جمهوري اسالمي را نابود كرد. اين 
افراد وجود خارجي دارند. خيالي نيس��تند. يا از سر جهالت و ناداني يا 

آگاهانه.
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