
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پاسخ 
به توقي�ف غيرقانوني نفتك�ش ايراني، 
دو فرون�د نفتك�ش يونان�ي را در خليج 
فارس توقيف كرد و به س�اير كشتي هاي 
يوناني حاضر در خليج فارس هشدار داد. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي با استقبال 
از اين قدرت نمايي سپاه پاسداران، تأكيد 
داشتند اين اقدام نشان دهنده اقتدار در 
خليج ف�ارس و  حاوي پيام روش�ن اتمام 
دوران بزن در رو ست. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده است. 

   كاربري با نام »علي«:
ايران دو فروند نفتكش يوناني را توقيف کرد 
و پرچم هاي يونان را از آن پايين کش��يد... 
هيچ قانوني در اين دنيا )جنگل( به زيبايي 

قانون سوم نيوتن نيست. 
   سيدپويان حسين پور:

 تو خبر نوشته که ۱۷تا کشتي يوناني ديگه هم 
تو خليج فارس هست! احتماالً نيرو دريايي سپاه 

يه تور ايست بازرسي ميذاره تو تنگه هرمز.
   دانيال معمار:

 يوناني ها خيال ش��ان راحت بود ک��ه با کدخدا 
بسته اند، يادشان رفته بود که ما چند سال قبل 
بزرگ  ترين پايگاه نظامي کدخداي پوشالي شان 

را در منطقه شخم زده ايم. #کشتي_يوناني
   علي اكبر رائفي پور:

 توقيف کش��تي ايراني توس��ط يونان و در 
مقابل توقيف دو کشتي يوناني توسط ايران، 
سلس��له اقداماتي اس��ت که فهم علت آن 
مستلزم دانستن تمامي ماجراست؛ فقط در 
همين حد بدانيد ب��ا تغيير دولت، يك پيام 
جهاني مخابره شد! ايران و قدرت نظامي اش 
با تمام توان پش��تيبان بخ��ش خصوصي 

خواهد بود. #خليج_هميشه_فارس
   عبدالرحيم انصاري:

 يكي به يونان بگه:  اي مگس عرصه س��يمرغ نه 
جوالنگه توس��ت! وقتي ميبيني ما به امريكا و 
انگليس رحم نميكنيم، تو ديگه نبايد کشتي ما رو 

بگيري! حاال خوب شد دوتا کشتيتو گرفتيم؟
   علي رجبي:

 خالصه بيانيه نيروهاي نظامي ايران درباره 
کش��تي يوناني: يكي بزنيد! ده تا ميخوريد. 

البته منتظر هشت تاي ديگه باشيد!
   مجيد بامري:

 خبر توقيف دو کش��تي يوناني توسط سپاه 

پاسداران صحت داره؟! اگه صحت داره که 
بايد بگيم واقعاً دوران بزن دررو تموم شده... 

   ا. خبير:
 نكته جالب در ماجراي توقيف دوکش��تي 
يوناني اين بود که ايران اجازه داد کشتي ها 

بارگيري کنند سپس آنها را توقيف کرد!
   علي مختارزاده:

 ميگن تخلف کشتي هاي يوناني در خليج 
فارس چي بوده که گرفتنش��ون؟ داداش 
اصاًل فك کن آش��غال س��يگار ريختن تو 
آب، ميتوني��م ميگيري��م، يك��ي گرفتي 
دوتا گرفتيم فعاًل آب ي��خ بخوريد تا بعد. 

#کشتي_يوناني
   علي شهبازي:

 زدي ضربت��ي، دوتا ضربت ن��وش کن! دو 

کش��تي يوناني در خليج ف��ارس توقيف و 
پرچمشون پايين کشيده ش��ده. آفرين به 
ش��يربچه هاي س��پاه. در مواجهه با غرب 

 وحشي بايد گرگ بود نه بره...
   محسن پورپير:

 »ايران در جواب توقيف يك کش��تي نفتي 
ايراني توس��ط يونان، دو کش��تي يوناني را 
توقيف کرد.« نوچه هاي امريكا بايد بدونن که 
ما دست هر دزدي که بخواد منافع کشورمون 

رو به خطر بندازه از مچ قطع مي کنيم. 
   رسول صادقي:

 تهديد مي تواند يك فرصت باش��د! يكي از 
جاذبه هاي توريستي جزيره کيش، کشتي 
يوناني است! اين دوتا رو هم بذاريد کنار اين 
يكي تا جزيره مون زيباتر بشه... #کشتي_

يوناني #توقيف_نفتكش_يوناني
   محمد نصوحي:

 من يه پيشنهاد دارم آقا بي زحمت يكيش 
رو بذاريد توي قشم و يكيش هم بذاريد توي 
جزيره فارس��ي تا اين دوتا جزيره هم مثل 

جزيره کيش، کشتي يوناني داشته باشند.
   محمدرضا سالك رحيمي:

 حضرت آقا راهبرد اس��تراتژيك کش��ور را 
معين فرمودند: يكي بزنيد دو تا مي خوريد! 
بل��ه يون��ان چن��د روز پيش يك کش��تي 
جمهوري اس��المي اي��ران را توقيف کرد 
اما امروز سپاه دو کش��تي يوناني را بعد از 
بارگي��ري در آب هاي خليج فارس ش��كار 
کرد. چه دش��من و چه کاس��ه ليسانشان 

بدانند خليج فارس متعلق به ماست.
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اي مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به توقيف دو  نفتكش يوناني از سوی سپاه پاسداران

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.

 درسي كه بايد 
از مكتب امام صادق)ع( بگيريم

عالمه محمدتقي مصباح يزدي)ره(:
درس��ي که ما بايد از امام ص��ادق )ع( بگيريم اين اس��ت که آنچه 
مي تواند در دوران هاي تاريك در دوران هاي فتنه، در دوران هايي 
که مردم را فريب مي دهند و به نام اس��الم احكام اس��الم را از بين 
مي برند، حافظ اسالم براي اين عصر و زمان هاي آينده باشد؛ عالمان 
راستين است.  اگر چنين اش��خاصي وجود داشته باشند باالخره 
مردم مردمي حق جو و وظيفه شناس پيدا خواهند شد که روزي به 
وظيفه شان عمل کنند. مثل جواناني که اين روزها در سراسر کشور 
يادواره هايشان گرامي داشته مي شود؛ کساني که در راه شهادت سر 
از پا نمي شناختند اينها از کجا پيدا شدند؟ از عرش نازل شده بودند؟ 
در همان دوران ستمشاهي اينها تربيت شدند به برکت عالمي مثل 
حضرت امام و ياران و ش��اگردانش. باز هم اگر روزگار تيره اي مثل 

دوران شاه پيش بيايد خدا خميني هايي تربيت خواهد کرد. 
منبع: پايگاه رس��مي اطالع رساني و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل 

مصباح يزدي در تلگرام

   آیينه نفس

فيزيكدلچسبميشود

علي رجبي در توئيتي نوشت:  آيا مي دانيد سايپا و ايران خودرو از محل مابه التفاوت قيمت خودروي 
کارخانه و بازار ]که بسته به مدل بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ ميليون[ است! با ثبت نام ۲۰هزار ماشين در 

طرح هاي فروش فوق العاده ها! ماهانه حدود ۳هزار ميليارد تومان رانت توزيع مي کنند؟!

داود مهدوي زادگان در توئيتي نوشت:  بايد براي واقعه غمبار متروپل آبادان، دوبار گريست و 
تسليت گفت. يكي به خاطر جان باختگان آن و ديگري به خاطر کين توزي دشمنان انقالب 

که چگونه زالو صفتانه از اين حادثه براي نفرت پراکني بهره برداري مي کنند.

دکتر علي غزالي فر در کانال تلگرامي »الف 
کتاب« به معرفي کت��اب »معماهايي براي 
رازگشايي از عالم« نوشته کامران وفا و ترجمه 
حسام الدين ارفعي که از سوي نشرنو به چاپ 
رسيده است پرداخت. او نوشته است: به سراغ 
هر کدام از ايرانيان فرهيخته و تحصيلكرده 
ديپلمه ک��ه بروي��م، يكي از ش��كايت هاي 
رايجش��ان نالي��دن از فيزي��ك و رياضيات 
دوران دبيرستان است. مي نالند که آن همه 
فيزيك جديد و حساب ديفرانسيل و انتگرال 
خوانده اند، اما به هيچ کارشان نمي آيد. طوري 
صحبت مي کنند که گويي حساب ديفرانسيل 
و انتگرال را مثل جدول ضرب مسلط بودند و تا 
خرتناق در فيزيك جديد غوطه ور شدند. انگار 
نه انگار که کاري جز تورق کتاب هاي درسي 
در شب امتحان کاري کرده اند. ولي صرف نظر 
از اي��ن س��ياه نمايي ها، واقع��اً آن فيزيك و 

رياضيات به چه دردي مي خورد؟
نكته اول اين اس��ت که دانس��تن اين مقدار 
از فيزيك و رياضيات براي فهم امور بس��يار 
مفيد است. به نظر مي رسد خيلي بد نباشد 
که انس��ان عالوه بر »خور و خواب و خشم و 
شهوت«، چيزهايي هم در باب جهان بداند. 
نكته دوم هم اين اس��ت که اگر کس��ي آن 
دانش زمينه اي را داشته باشد، مي تواند اين 
کتاب عالي را بخواند و کيف کند. اين فايده 
را دست کم نگيريد. باور کنيد خواندن بعضي 

کتاب ها ارزش چنان هزينه هايي را دارد. 
موضوع اي��ن کتاب فيزيك اس��ت؛ فيزيك 
مبتني بر رياضي. ولي شيوه ارائه مباحث کاماًل 

بديع است و شبيه هيچ کتاب فيزيكي ديگري 
نيست. تقريباً همه مباحث به صورت پرسش و 
پاسخ است. البته نه از نوع پرسش و پاسخ هاي 
کتاب هاي درسي که بايد مسائلي انتزاعي را 
به شكلي خشك و جزمي حل کرد، بلكه به 
اين صورت که ابتدا معمايي مطرح مي شود و 
در ادامه پاسخ توضيحي اش مي آيد. صدالبته 
اين معماها از نوع چيس��تان هاي معمولي و 
کليشه اي نيستند، بلكه مسائل علمي عميقي 
هستند که غالباً پاسخ س��اده اي هم ندارند. 
خوشبختانه جابه جا معماهاي ساده و در عين 
حال بنيادي هم کم نيست؛ اين هم يك نمونه: 
»براي پاسخ به يك سؤال دوجوابي درست يا 
غلط، جان شانس ۱ در ۱۰ و جيل شانس ۷ 
در ۱۰ براي يافتن جواب صحي��ح را دارند. 
کدام را براي کمك ب��ه خودتان براي يافتن 
جواب برمي گزينيد؟« )پيش��نهاد مي کنم 
چند ثانيه با دقت فكر کنيد!( اگر مثل من از 

هوشي غيرقابل  توجه برخوردار باشيد، حتماً 
جيل را انتخاب مي کنيد )هرچند من آجيل 
را بر هر کسي ترجيح مي دهم(. اگر پاسخ تان 
جيل است، به شما تبريك مي گويم؛ شما نيز 
مثل من مغزتان اوت است! هشدار دادم کمي 
دقت کنيد! حاال پاسخ را بخوانيد: »بهترين 
اس��تراتژي انتخاب جان اس��ت، منتها بايد 
پاسخش را با انجام برعكس هر آنچه مي گويد 
نفي کني��د. آن وقت ش��انس 9 در ۱۰ براي 
گرفتن پاسخ صحيح را داريد.« جالب بود، نه؟ 
خب اين معما ساده ترين و آسان ترين معمايي 
است که در اين کتاب خواهيد خواند. اين معما 
کمي سخت تر است: »۱۰ ورق قرمز برداريد 
و ۱۰ ورق سياه. سه ورق قرمز را از گروه اول 
جدا  و با ورق هاي سياه مخلوط کنيد. سپس 
ورق هاي سياه را بُر بزنيد )که حاال سه ورق 
قرمز اضافه دارند( و سه ورق از دسته مخلوط 
برداريد و به دسته قرمز بازگردانيد. ورق هاي 

سياه در دسته اي که ابتدا قرمز بود و ورق هاي 
قرمز در دسته سياه اوليه چند عدد است؟«

به عنوان معماي دش��وار مي توان از مس��ئله 
چهارپايان ارشميدس نام برد. اين مسئله کهن 
را ارشميدس براي مدعياني مطرح کرد که 
خيال مي کردند در رياضيات مخ خفني دارند. 
اين مسئله باعث مي شود دور برندارند، زيرا 
به قدري دشوار است که حتي خود ارشميدس 
هم نتوانست آن را حل کند. معماهاي امروزي 
بيشتر و بهتر کمر را مي ش��كنند و پدر جد 
ارش��ميدس هم نمي تواند آنها را حل کند؛ 
اين هم يك نمونه: »چقدر بايد خورش��يد را 
منقبض کنيم تا سياهچاله شود؟« يا اين يكي 
معما: »با استفاده از تحليل ابعادي، آنتروپي 

سياهچاله اي به جرم M را تخمين بزنيد.«
با اي��ن توصيف، مخاطب اي��ن کتاب عموم 
افراد نيست، بلكه کس��اني است که فيزيك 
و رياضيات دبيرس��تان را خوب بلد يا الاقل 
دس��تي بر آتش فيزيك داش��ته باشند؛ به 
طور مش��خص معلمان و متعلم��ان. پس، 
اگرچه مطالعه اين کتاب ب��راي عموم افراد 
توصيه نمي ش��ود، ولي مطالع��ه اين کتاب 
براي معلمان و استادان فيزيك واجب است. 
براي دانش��جويان هم ضرورت دارد. عموم 
عالقه مندان به علم و فيزيك هم بهتر است 
آن را از دس��ت ندهند. مطالب و شيوه طرح 
مباحث باعث مي شود فيزيك به طرز عالي 
در ذهن افراد جا بيفتد و خوب فهميده شود يا 
حتي بهتر است بگوييم با اين کتاب، خواننده 

فيزيك را تجربه مي کند. 

طرح هاي فروش فوق العاده خودرو منشأ توزيع رانت بايد براي متروپل آبادان دو بار گريست

چطور حرمت و عزت پدرها رو حفظ كنيم؟
کانال تلگرامي تبيان در پستي به ارائه نكاتي براي 
حفظ حرمت و عزت پدر در خانواده پرداخت. نكات 

بيان شده عبارتند از:
- احترام در عمل و حتي در تُن صدا: وقتي خانم 
خون��ه احت��رام رو در واقعيت زندگ��ي همراه با 
مهرباني نسبت به مرد پياده کنه، بچه ها به طور 
طبيعي و به دور از تصنع ياد ميگيرن احترام به 
پدر چطور بايد باشه. حتي ميزان بلندي صدا و 
لحن خانم موقع صحبت با مرد خونه ميتونه پيغام 

محبت و احترام رو به بچه ها مخابره کنه. 
- ديدن زحمات مرد خانه: بچه ها بايد بدونن که امكاناتي که در اختيارشون قرار ميگيره، حتي 
همين نون ساده سر سفره، نتيجه زحمت پدر هس��ت. سعي کنيد براي خريد هاي کوچيك و 
بزرگ تشكر کنيد.   - پدر، هميشه قهرمان خانه: قهرمان داستان ها هميشه قهرمان هستند. شما 
هم اين اصل رو در زندگي پياده کنيد. همه جا بُعد مثبت شخصيت همسر تون رو در نظر بگيريد.  
 - تعيين مرزها: مرزهاي احترام، شوخي و توضيح خواستن پدر خانواده بايد مشخص بشه. با اين 
روش بچه ها دچار سردرگمي نمی شن که چطور تا دقايقي پيش همراه با پدر بازي ميكردن اما 
حاال بايد درباره بعضي کارهاي شخصي خودشون به پدر، در کمال ادب و آرامش توضيح بدن. 

 ديپلماسي اقتصادي
طرحي نو در سياست خارجي

عزيز غضنفري در کان��ال تلگرامي خود 
نوشت: با وجود اينكه تغييرات دولت ها 
اصول سياس��ت خارجي يك کش��ور را 
تغيي��ر نمي دهد ول��ي ن��گاه و نگرش 
دولتم��ردان ب��ر رس��يدن ب��ه اهداف 
بين المللي و خارجي تأثيرگذار اس��ت؛ 
نمونه آن شكل گيري محاسبات ذهني 
در ترامپ در دول��ت قبل بود که متوجه 
ش��د دولت دوازدهم در قبال خروجش از برجام حرکت قابل اعتنايي نشان نخواهد داد. تغيير 
دولتمردان و روي کار آمدن دولت جديد باعث شده که نگرش ها و رويكردها نيز تغيير يابد.  يكي 
از تغيير ريل ها در ارتباط با همسايگان است. ايران با داشتن ۱۵ همسايه بعد از چين رکورددار 
همسايه است اما اين کشورها از حضور در بلوك شرق و پيمان شانگهاي تا حضور در پيمان ناتو يا 
اظهار بي طرفي داراي منافع و گرايش هاي مختلف هستند.  يكي از خألهاي جدي عرصه سياست 
خارجي با همه اهميت و تأکيدات مطرح شده، آن است که به موضوع ديپلماسي اقتصادي آنچنان 

که انتظار مي رود، توجه نشده است. ديپلماسي اقتصادي سه موضوع را بايد مدنظر داشته باشد:
۱( دسترسي به بازارهاي خارجي را براي کسب وکارهاي ملي تسهيل کند. 

۲( تالش براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
۳( بر اثرگذاري روي قوانين بين المللي در راستاي پيشبرد منافع ملي تالش کند. 

قطعاً اتخاذ سياس��ت خارجي اقتصادگرا از سوي دولت جديد در س��طوح منطقه اي و خاصه 
همسايگان مي تواند از طريق اعتمادسازي در روابط خارجي، منجر به ثبات در مناسبات تجاري 
و جذب سرمايه گذاري خارجي شود و با افزايش کارايي اقتصادي از طريق انتقال فناوري هاي 
نو و دانش بنيان، اثري مثبت بر روند رش��د و توسعه کشور داش��ته باشد. دولت سيزدهم بايد 

عقب   ماندگي هاي فراوان ايجاد شده در اين عرصه را در مسير بهبودي قرار دهد.

 جامعه بدون سواد رسانه اي 
محكوم به شكست است

س��يد رامين موسوي در رش��ته توئيتي 
نوشت:  فرق دارد؛ آنكه روز حادثه آبادان 
ابراز همدردي مي کند با آنكه پس از چهار 
روز سكوت با اجراي سالم فرمانده به ياد 
 آبادان مظلوم مي افتد! فرق دارد آنكه روز 
سقوط هواپيماي اوکرايني غمگين است 
با آنكه پس از اعالم ستاد نيروهاي مسلح، 
مجازي را هش��تگ باران مي کند! اولي 
هموطن دردمند و دومي  دو حالت دارد يا همان الشخورهاي مجازي و قلم دالر و قلم ريال امريكا 
و خاندان سعودي اند که تكليف شان مشخص است يا افرادي  هستند که سواد رسانه اي ندارند و با 
جو عمومي مجازي در حرکتند! به مراتب خطر گروه دوم از گروه اول بيشتر است. جامعه اي که 
سواد رسانه اي نداشته باشد، محكوم به شكست است.  چند حادثه و اتفاق بايد بگذرد تا آقايان به 
اين گزاره برسند که »سواد رسانه اي« بايد در کتب درسي مدارس و دانشگاه ها و مجامع عمومي 
براي همه س��نين تدريس ش��ود، مخاطب عصر جديد بيش از آنكه فرماندار و تأثيرگذار باشد، 

فرمانبردار و تأثيرپذير است. تئوري جهاد تبيين درك همين مسئله ساده است.

ظروف شكسته: امكان هاي يك مفهوم
سيدجوادميري در کانال تلگرامي خود 
نوشت: مفهوم »ظروف شكسته« شايد 
بتواند بخش��ي از ش��اکله ش��خصيت 
اجتماعي انسان ها را در جوامع پر تالطم 
تبيين کند. اين مفهوم بر اين مفروض 
اس��توار اس��ت که تحوالت پر ش��تاب 
اجتماعي در ساحات گوناگون سياسي، 
اقتصادي، دين��ي، فرهنگي، جامعوي، 
تكنولوژيك و علمي قدرت شكستن و تكه تكه کردن هويت و شخصيت جمعي آدميان را دارد.  
البته در پس اين مفروض يك پيشفرض ديگر نهفته اس��ت که در هر جامعه اي امكان ايجاد 
»يكپارچه سازي شخصيتي« در دوران ش��كل گيري کودك ذيل نظام هاي ارزشي و عادات و 

رسوم و آداب جمعي تاريخاً وجود دارد. 
اما تالطمات جامعوي و تحوالت پر شتاب ممكن است خللي در »شبكه هاي يكپارچه سازي 
شخصيت آدمي« ايجاد کند که ترميم آنها به سادگي ممكن نخواهد بود و اغلب منجر به تغيير 
در پارادايم کالن خواهد شد.   طي تاريخ پر فراز و نشيب بشر اين نوع از چرخش هاي پارادايمي 
کم نبوده است. هنگامي که اين نوع از رخدادها روي مي دهد امكان بروز »ظروف شكسته« در 

شخصيت اجتماعي و هويت فردي افراد جامعه رخ خواهد داد. 
البته اين رويداد صرفاً به معناي س��لبي نبايد تعبير گردد. چرا؟ زيرا در شكس��تن صرفاً نبايد 
شكستن ظرف را ديد بل امكان هاي نامتعين ناپيدا را هم مي توان ديد.  به سخن ديگر، مفهوم 
»ظروف شكسته« به مثابه يك کالن  مفهوم نظري امكان تحليل وقايع خرد و کالن اجتماعي را 

به ما مي دهد که تحوالت اجتماعي جوامع بشري را مورد بازخواني قرار دهيم.

تعطيل !
دکتر محمد رضا اخضري��ان در کانال 
تلگرامي خود نوشت: چندسالي است 
که به بهان��ه دود و غبار م��دارس و گاه 
دانشگاه ها و ادارات تعطيل مي شود. در 
دوره پيشا کرونا اعالم تعطيلي به مثابه 
توقف کام��ل فعاليت هاي آموزش��ي و 
اداري و... بود. به برکت ويروس منحوس 
کرونا و توس��عه فناوري هاي ارتباطي 
حدود دو سال تعطيلي فيزيكي مدارس و مراکز مختلف معناي متفاوتي يافته و کار و آموزش 
همچنان تداوم داش��ته.  اين روزها به دليل تعطيلي هاي مرتبط با گرد و غبار متأسفانه  شاهد 
بازگشت به عصر پيشاکرونا هستيم به گونه اي که اعالم تعطيلي مدارس و مراکز اداري به معناي 
تعطيلي و توقف کامل فعاليت ها تلقي مي ش��ود. اين در حالي است که نرم افزارهاي ارتباطي 
نسبت به دوسال گذشته بهتر و کاربردي تر شده اند.  به ويژه که در ماه پاياني آموزش مدارس و 
فصل امتحانات، هر روز تعطيلي و توقف، فشارهاي سنگين رواني، مالي و آموزشي به همراه دارد.  
فرصت کرونا بهترين زمان براي گذر از دوران سنتي ارتباطات و تقويت رويكردهاي ترکيبي و 
بهره گيري از ظرفيت هاي جايگزين آموزشي و اداري بود که به نظر مي رسد نه به عنوان يك 
فرصت مغتنم که به مثابه يك اضطرار نامطلوب مدنظر بوده و فرار از آن در دستور کار است، 

 روندي که به نظر مي رسد با مصالح امروز و فرداي جامعه همخوان نيست.

بر مؤمن الزم است  به كار خود بپردازد
صفحه توئيتري »عالمه سيد محمدحسين طباطبايي« بخشي از سخنان 
عالمه را به استناد تفس��ير الميزان ذيل آيه ۱۰۵ سوره مائده به اشتراك 
گذاشت. عالمه مي فرمايند:  بر مؤمن الزم است که به کار خود و هدايت خود 
بپردازد و ضاللت و شيوع گناهاني که از مردم مي بيند او را نلغزاند و مردم او را 
مشغول نكنند، او هم خود به کار مردم نپردازد، حق حق است، گر چه مردم 

ترکش کنند، باطل باطل است گر چه دو دستي آن را بگيرند.

جنگ روايت ها را در جهاد تبيين نبازيد
پريسيما نادي در توئيتي نوش��ت: با فرمايش ديروز رهبري در ديدار با 
مجلسيان، بايد هم مجلس و هم دولت را به رغم ريل گذاري صحيحي که 
داشته اند، بازنده جنگ روايت ها و جهاد تبيين دانست. اگر اين نقيصه 
در قوه عاقله دستگاه هاي تصميم ساز کشور حل نشود، دشمن روايت 

دلخواه خود را در ذهن مردم خواهد نشاند.

 مرسي كه دنيا را رها كرده
 و به ايران چسبيديد!

سيدمحمد اصغري در توئيتي نوشت: بي بي سي توي صفحه  اينستاگرامش، 
۴۳ تا پست درباره  حادثه  متروپل آبادان گذاشته و براي حادثه  تيراندازي 
تگزاس فقط دوتا پست گذاشته و آمار ۲۱ کشته رو هم کرده ۱۸تا. مرسي 

که توي اين روزاي سخت، بقيه  دنيا رو رها کرديد و کنار ما وايساديد.

 الجزيره: ۲۰ افسر صهيونيستي 
اخيراً مورد هدف قرار گرفتند

کاربري با نام »آقاي تحليلگر« در توئيتي نوشت: الجزيره در گزارشي ليستي 
۲۰ نفره از افسران صهيونيست منتشر کرده و گفته آنها در رخدادهاي اخير در 
فلسطين و ديگر نقاط مورد هدف قرار گرفته اند. آنگونه که الجزيره مي گويد 
يكي از چهره هاي حذف شده در سطح معاون وزير بوده. اين رسانه قطري 

گزارش فوق را در واکنش به ترور يك مدافع حرم در ايران منتشر کرده. 


