
    امير صالحي:
ما نه هشتگ روحاني متشكريم مي زنيم نه 
رئيسي متشكريم، هر كدام هم كار درستي 
انجام دهند وظيفه خاص مسئوليت شان را 
انجام داده اند اما همين كه وزارت خارجه و 
دولت جديد به دروغ لغ��و تمام تحريم ها را 
اعالم نمي كنند و با روح و روان جامعه بازي 

نمي كنند جاي قدرداني دارد!
   زهرا شيخي:

هرچند به ت��داوم تالش براي اس��تيفاي 
حقوق ملت ايران در مذاكرات معتقدم اما 
طرف غربي را فاقد ُحس��ِن نيت و مشغول 
يك »جنگ فرسايشي زمان بر« مي دانم كه 
عمده ترين هدفش در حال حاضر »شرطي 
كردن اقتصاد ايران ب��ه برجام« و »كاهش 
قيمت نفت كشورمان در بازارهاي جهاني« 

است. #برجام
   مهدي عرب صادقي:

اس��اس توافق تضمين كنن��ده منافع ملي، 
مردم و عزت ملي است، اين برجام براي اقتدار 
كشور مفيد خواهد بود، قبالً عده اي آن را براي 
پيروزي جناحي و به هر قيمتي مي خواستند! 

و اين پاداش رأي صحيح است. 
   ح. ابوالقاسمي:

ش��ايد ش��ما يادتون نياد اما دوران ظريف، 
ملت تا صبح بيدار مي موندن ببينن نتيجه 
مذاكرات چي مي شه ولي االن، انگار نه انگار.  
اينكه روحاني مذاكرات رو به معيشت ملت 
گره زده بود دور از واقع نبود. حتي اومدن آب 

هم به #برجام ربط داشت.
   مجيدرضا حريري:

به سالمتي امشب نتيجه بررسي ايران در 

مورد پيشنهاد اتحاديه اروپا ارائه مي شه اما 
بدونيد جواب اگر منجر به توافق بشه برخي 
ش��روع به توييت مي كنند كه بعد دوسال 
تسليم شدند و مردم را عالف كردند تا توافق 
بنام خودشون تموم  بشه! اگر جواب منفي 
باشه همون برخي شروع مي كنند به اينكه 

چرا توافق نمي كنيد. 
   عليرضا زادبر:

امض��اي توافق بدون اخ��ذ ضمانت محكم 
يعني تكرار تجربه پيشين، نوبت قبل ما پول 
خريد خانه را داوطلبانه و با عجله پرداخت 
كرديم اما طرف مقابل نه تنها كليد خانه را 
تحويل نداد بلكه زير قرارداد زد و ما متضرر 
شديم. االن علت طوالني شدن مذاكرات، 
اخذ تضمين است وگرنه امضا براي شوآف 

آسان است. 

   الف. ميرزائي:
تقريباً همه اعتق��اد دارن متن برجام قويتر 
شده اما من از همه دوستان اصالح طلب و 
انقالبي تقاضا دارم به خاطر مردم هم كه شده 
بازي تخريب هم و اينكه كي از اون يكي بهتر 
بود و كري خواني رو ادامه نديم اجراي توافق 
گام به گام نياز به انسجام دروني داره تقابل ما 

با هم به ضرر كشور و به نفع دشمنه. 
   عليرضا سليماني:

مذاكرات احياي برجام با بي اعتمادي مطلق 
به امريكا ص��ورت گرفته و اين يعن��ي ايران 
هر تضمين سياسي واش��نگتن اعم از اعالم 
رئيس جمهور يا مصوبه كنگره را براي پايداري 
توافق ناكافي مي داند. بر خالف برجام، نه امضاي 
كري كه اين بار ساختارها و مكانيسم هاي اجرا 

مهم ترين عوامل پايداري توافق هستند.

پايداري توافق مهم تر از حصول توافق
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انتشار اخبار شبانه برجامي

انتشار خبر پاسخ شبانه ايران به پيشنهاد اتحاديه اروپا براي توافق نهايي براي احياي برجام با 
واكنش هايي در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. برخي از كاربران از نيل به توافق نهايي استقبال 
كردند و از لزوم اخذ ضمانت هاي اجرايي نوشتند. برخي ديگر اما همچنان بر لزوم عدم اطمينان 

به غرب نوشتند و از مذاكره كنندگان خواستند در نيل به توافق نهايي شتاب نكنند. بسياري از 
كاربران نيز از حفظ آرامش رواني جامعه از سوي دولتمردان و عدم پيوند زدن برجام با تمامي 
مسائل و مشكالت تقدير كردند. در ادامه بخش هايي 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

      شتر دوكوهان ايراني كه رو به انقراض است | از صفحه توئيتري مرتضي رمضاني

مهرباني فراگير امام حسين)ع(
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

اگر اس��الم به صورت يك قلعه باش��د، حس��ين بن علي)ع( يك 
درختي است كه از اين قلعه سر بيرون كرده است. كساني كه قلعه 
را قبول ندارند، زير سايۀ اين درخت مي نشينند! سايۀ اين درخت، 
از قلعه بيرون زده است. ديوارهاي قلعه، زير آن است. بيروني ها هم 
مي توانند زير سايۀ آن بنشينند. چه قدر كساني هستند كه از غير 

اسالم مي آيند و به اين آقا پناه مي برند و به او اعتقاد دارند!
يك وقتي از كوچه هاي محلۀ كليمي ها ]در شيراز[ عبور مي كردم. 
خانم كليمي اي آمد. گفت: بچۀ 18 ساله اي دارم. حال او بد است. 
روي يك پولي، حمدي بخوان كه من با آن پول چيزي بخرم، نباتي 
بگيرم، بدهم به اين براي ش��فا! گفتم: خانم شما كليمي هستي. 
حمد مربوط به قرآن است. گفت: ما به حمد عقيده داريم! ما به امام 
حسين)ع( عقيده داريم! ما به حضرت عباس)ع( عقيده داريم! من 
هرچه گشتم، پول در جيب هايم نبود. خود او گشت و يك چيزي 
پيدا كرد. من بر آن حمد خواندم كه او با آن براي بچه اش نبات بگيرد. 
اين اعتقاد آنهاست. ما بعضي علما داشتيم كه مي رفتند در مسجد 

كليمي ها روضه مي خواندند! كليمي ها زار زار گريه مي كردند!
منبع: كانال تلگرامي » نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

تجلي مالكيت خدا در كربال

يكي از فعاالن توئيتر با نام »آدم« در توئيتي نوشت: از امريكا گرفته تا روسيه و تركيه و حتي 
هند، از »تقريباً هيچ« براي مخاطب سينماشون قهرمان مي سازن؛ بعد ما كه قهرمان هامون 
داعش رو شكس��ت دادن دريغ از يك فيلم درست حسابي! خوش��مون بياد يا نه، به  رغم 

پيروزي هاي مختلف و قدرتمون در منطقه، در سينما و رسانه بازنده بزرگي هستيم. 

عليرضا ب��ازارگان در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: وقتي مي گويم من »مالك« فالن 
چيز هستم به چه معني است؟ مثالً مي گويم 
من مالك اين لباس يا اين ماشين هستم؟ اگر 
كمي به آن فكر كنيم متوجه مي ش��ويم كه 
اين مالكيت يك نوع قرارداد اس��ت. يعني تا 
وقتي كه من مثاًل يك برگ كاغذ به نام سند 
ماشين را دارم، من مالك آن هستم. اگر يك 
دزد ماش��ين را بدزدد، يا به هر دليلي سند 
ماش��ين از نام من به نام فرد ديگري انتقال 
پيدا كند، ديگر من مالك ماش��ين نيستم. 
اين نوع مالكيت، گرچه در جامعه و در قوانين 
به رسميت شناخته مي ش��ود، ولي موقت، 
ضعيف، اعتباري و قراردادي است. به عبارت 
ديگر، اين گونه مالكيت ها به هيچ وجه مطلق 
نيس��ت. اين نوع مالكيت مي تواند با تغيير 

شرايط، از بين برود و عوض شود. 
اگر به آن فكر كنيم، حتي متوجه مي شويم 
مالكيت يك نفر روي بدن خودش هم موقت 
و غير مطلق است. مثاًل مي گويم من مالك 
اين دست وپا هستم. ولي اگر پاهايم در يك 
حادثه رانندگي از من گرفته شود چطور؟ اگر 
در يك آتش سوزي دست من تبديل به ذغال 
و خاكستر بشود چطور؟ ديگر مالكيت من 
بر آنها از بين رفته است. پس گرچه مالكيت 
بر بدن از مالكيت بر لباس و ماشين قوي تر 
هست و سخت تر متالشي مي شود، ولي اين 
نوع مالكيت هم مي تواند در نهايت از بين برود 

پس مطلق نيست. 
آنچه در زندگي ام از معارف اس��المي درك 

كرده ام اين است كه در جهان فقط و فقط يك 
نوع مالكيت است كه مي توان از آن به عنوان 
مالكيت مطلق يا مالكيت حقيقي نام برد. آن 
مالكيت عبارت اس��ت از مالكيت خداوند بر 
همه چيز و همه كس. مالكيتي كه تحت هيچ 
شرايطي از بين نمي رود. مالكيتي كه اعتباري 
و قراردادي نيست و نمي توان آن را تغيير يا 
كاهش داد. در قرآن كري��م به صورت مكرر 
اين مالكيت بيان شده است و لطايف خاص 
خودش را دارد. ظرافت آيات زير ابعاد موضوع 

را بيشتر مشخص مي كند:
»اگر كافر شويد، به خدا زيانى نمى رسد؛ زيرا 
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است براى 

خداست« )نساء 1۳۲(
»آنچه در آس��مان ها و زمين اس��ت، از آن 
خداست؛ و خداوند به هر چيزى احاطه دارد« 

)نساء 1۲۶(

}در جواب كساني كه مي گويند مسيح خدا 
است{ »بگو: اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و 
مادرش و همه كسانى را كه روى زمين هستند 
هالك كند، چه كس��ى مى تواند مانع شود؟ 
آرى، ملك آسمان ها و زمين، و آنچه ميان آن 

دو قرار دارد از آن خداست» )نساء 1۷۰(
»بگو: كس��انى را كه غير از خدا معبود خود 
مى پنداريد بخوانيد! آنها هرگز گرهى از كار 
شما نمى گشايند، چراكه آنها به اندازه ذّره اى 
در آسمان ها و زمين مالك نيستند« )سبا ۲۲( 
»آگاه باشيد همه كسانى كه در آسمان ها و 
همه كس��انى كه در زمين هستند، تعلق به 

خدا دارند« )يونس ۶۶(
اگر دقت كنيم مي بينيم كه در تفكر قرآني 
حتي افراد ه��م متعلق به خدا هس��تند. نه 
فقط لباس و ماشين و بدن، حتي نفِس ما هم 
متعلق به اوست. آنجا كه مي فرمايد »اناهلل و 

انااليه راجعون« بعضي به اش��تباه اين طور 
ترجمه كرده اند كه ما از س��وي خداييم و به 
سوي او باز مي گرديم. ولي ترجمه صحيح اين 
است كه ما از آِن خداييم. ما متعلق به خداييم. 
به ترجمه قرآن مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه 

اين »ِل« در هلل يعني تعلق داشتن. 
در آي��ه 188 س��وره اعراف خدا ب��ه پيامبر 
مي گويد: »بگو: من مالك س��ود و زيان خود 

نيستم، مگر آنچه خدا خواسته باشد«
ديگر به چه زباني بايد گفت كه ما مالك هيچ 
چيز نيستيم؟ حتي مالك خودمان نيستيم؟ 
ما فقط زمان محدودي داريم كه با اختياري 
كه به ما داده شده اس��ت، امانت هاي خدا را 
راهبري كنيم. در اين تفكر، آيا زندگي چيزي 
جز راهبري موقت امالك خدا است؟ و در چه 
صحنه اي از تاريخ مي توان انسان هايي را يافت 
كه مالكيت خدا بر خودشان را بهتر از كربال 
نمايان كرده باشند؟ كجا مي توان انسان هايي 
را يافت كه با اختيار خودشان امانت داري از 
ملك خدا را به اين شدت بر راحتي خودشان 
مقدم بدانن��د؟ هالل بن ناف��ع مي گويد: به 
خدا قسم كشته به خون آغشته اي را بهتر و 
خوش تر از او هرگز نديده بودم. )او در لحظات 
آخر( چنين با خدا نجوا مي ك��رد: الهي رِضاً 
، ال إلَه ِسواك  بِِرِِضاك َصبراً َعلي َقضائِك يا َربِّ
يا ِغياَث الُمس��َتغيثين، ما لي َربُّ ِسواك َو 
ال َمعُبوُد َغيَرك... خدايا! راضي به رضاي تو 
هستم و در برابر قضاي تو صبر مي كنم.  اي 

پروردگار من! معبودي جز تو نيست... 
پ. ن: تصوير اثر استاد حسن روح االمين

سينما به قهرمان هاي ملي مديون است
مهدي مهرپور در توئيتي نوشت: قرار است در سال نخست طرح ساخت يك ميليون خانه، 
بانك ها ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت بدهند. مي دانيد چقدر از اين پول را پرداخت 
كرده اند؟ زير يك درصد! مثاًل بانك مس��كن يك پنجم تعهداتش را اج��را كرده يا بانك 

صادرات هيچ وامي پرداخت نكرده. به نظر شما با اين وضع مي توان خانه ساخت؟

ترک فعل  بانك ها در نهضت مسكن

نبايد از فكر خوداتكايي خارج شويد
كانال تلگرامي خاطرات انقالب بخشي 
از خاطرات دكتر مهدي گلشني را به 
استناد وب سايت ايش��ان به اشتراك 
گذاش��ت. در اين بخش از خاطرات، 
دكتر گلشني بيان داشته اند: مرحوم 
پروفسور عبدالسالم، زماني كه در آبان 
۶۷ براي افتتاح رشته  دكتراي فيزيك 
و رياضي ش��ريف و فيزيك به شيراز 
آمده بودند، تازه جنگ به اتمام رسيده بود. ايشان مهمان وزارت علوم بودند و از طرف آقاي دكتر 
فرهادي، بنده ميزبان ايشان بودم. ايشان در يكي از مالقات هايي كه با يكي از مسئوالن عالي رتبه 
نظام داشتند، مي گفتند: حاال كه جنگ تمام شده است نبايد شما از فكر خوداتكايي خارج شويد؛ 
بايد به اين فكر باشيد كه خوداتكايي خود را حفظ كنيد و در خصوص داستان كانادا و پاكستان و 
غني سازي اورانيوم صحبت كردند. گفتند: باتوجه به تجارب گذشته، شما در اين تله نيافتيد كه 
تصور كنيد جنگ به اتمام رسيده و تمام دردسرها تمام شده است؛ بايد به فكر خوداتكايي باشيد.  
منبع: وبس��ايت دكتر مهدي گلش��ني، مصاحبه مهندس محمد ميرزاي��ي و مهندس اكبر 

سيه بازي با دكتر مهدي گلشني،۴/۲۳/ 1۳8۴

تأثير منفي بحران آب بر رشد اقتصادي آلمان
كانال تلگرامي »دورنماي اقتصادي« نوشت: كس��ب و كار ها در آلمان براي ركود احتمالي و 
كمبود انرژي در زمستان امسال آماده شده اند، اما براي مواجهه با كمبود آب رود راين نيز كه 
مي تواند سرعت رشد اقتصادي را كاهش دهد، بايد آماده شوند. هفته ها دماي سوزان و بارندگي 
كم در تابستان امسال تا حدودي باعث خشك شدن شريان تجاري بزرگ آلمان )رود راين( 
و افزايش پنج برابري هزينه هاي حمل و نقل در اين كشور شده است. سخنگوي وزارت حمل 
و نقل آلمان روز چهارشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت انتظار مي رود وضعيت وخيم تر 
شود. وي در عين حال اشاره نكرد كه آيا كشتي ها ممكن است ديگر نتوانند در بخش هاي خاصي 
از رودخانه حركت كنند. راين كه از كوه هاي آلپ سوئيس سرچشمه مي گيرد و از قلب صنعتي 
آلمان مي گذرد، محور اصلي حمل و نقل محصوالتي مانند غالت، مواد شيميايي و زغال سنگ 
است. اقتصاددانان تخمين مي زنند اين اختالالت مي تواند نيم درصد رشد توليد ناخالص داخلي 
آلمان را در سال جاري كاهش دهد. كشتي هاي باربري كه س��نگ آهن را از بندر روتردام به 
كارخانه فوالدساز آلماني در دويسبورگ حمل مي كنند، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود را 

بارگيري مي كنند تا با خطر به گل نشستن به خاطر كم شدن عمق آب راين مواجهه نشوند. 

خداحافظي در اوج براي خانواده
سپيده فرهنگي در يادداشتي نوشت: 
سرنا ويليامز، قهرمان امريكايي تنيسه 
ك��ه بي��ش از ۲۳ عنوان گرند اس��لم 
انفرادي و چندين مدال طالي المپيك 
و مس��ابقات آزاد رو ت��و كارنام��ه 
درخشانش داره. خانم ويليامز اين روزا 
با خب��ر خداحافظي  اش هم��ه اهالي 
دنياي تنيس رو شوكه كرده. ايشون 
علت اين خداحافظي رو اين جور اعالم كرده: »تنها دختر من كه پنج سالشه، بارها درباره عالقه ا ش 
به داشتن خواهر و برادر صحبت كرده و من حس مي كنم به عنوان مادر بايد براي بزرگ كردن 
خانواده  ام اولويت قائل بش��م. به خاطر همين تصميم گرفتم در حالي كه هنوز از عمر حرفه ايم 
چندسالي باقي  مونده، خداحافظي كنم و براي خوشحالي خونواده  ام وقت بذارم. « از خودگذشتگي 

مادرا همين جاها خودش رو نشون مي ده. در اوج خداحافظي مي كنه براي خانواده. 

5 خبر منتخب از حوزه فناوري و سياست
محمد رستم پور در كانال تلگرامي خود 
پنج خبر منتخب از ح��وزه فناوري و 
سياست را به اشتراك گذاشت. اخبار 

منتخب او عبارتند از:
1( چرا هكرها در س��رقت پ��ول از رمز 
ارزها موفقند؟ اوالً به اين خاطر كه رشد 
فين تك ها ي��ا فناوري ه��اي پول محور 
آن ق��در س��ريع و ش��تابان اس��ت كه 
استانداردسازي امنيتي براي آن دائماً عقب مي افتد. راه ميانبري كه براي اتصال اين دو پيشنهاد مي شود، 
اعطاي پاداش به كشف كنندگان باگ هاست. ثانياً شركت ها يا مؤسساتي كه در حوزه رمزارز كار مي كنند، 
از هر گونه نظارتي گريزانند. مثل مسئله قمار آنالين در ايران كه مالباخته ها به دليل قبح اجتماعي يا ترس 
از بازخواست قانوني، عمالً دست به شكايت نمي زنند. گزارش واشنگتن پست در اين باره خواندني است. 
۲( 1۲ نهاد و آژانس اروپايي از ۲۷ كشور اتحاديه اروپا همچنان از نرم افزار جاسوسي NSO استفاده 
مي كنند: به رغم همه رسوايي هايي به بارآمده از اين نرم افزار جاسوسي كه مشهورترين اش، استفاده 
از آن در رديابي جمال خاشقچي توسط سرويس اطالعاتي سعودي بود، همچنان از اين محصول 
فناورانه صهيونيستي براي رهگيري روزنامه نگاران و فعاالن سياسي اپوزيسيون استفاده مي كنند. 
۳( فيس بوك از محتواي نژادپرستانه افراطي گرايان سفيدپوست پول درمي آورد: فيس بوك بارها 
ادعا كرده است كه محتواي نژادپرستانه را مسدود مي كند اما براساس يك آزمايش اجتماعي از 
۲۲۶ گروهي كه به عنوان گروه هاي نژادپرست فهرست شده اند، بيش از يك سوم همچنان در 

اين پلتفرم حضور و فعاليت دارند. 
۴( تسلط باورهاي جنسيت زده و تبعيض آميز در پروژه هاي هوش مصنوعي:  DALL- E 2 يك 
پروژه هوش مصنوعي تبديل گفتار به تصوير است كه به تازگي سوژه  بحث هاي برانگيزي در مورد 
اخالق در هوش مصنوعي شده. ماجرا اين است كه در هنگام كار با مدل هاي توليدي اين پروژه، 
متوجه خواهيد شد نرم افزار زنان را بيش از اندازه جنس��ي مي سازد يا مثاًل وقتي مي خواهيد از 
-CO  »منشي« يا »دستيار« تصوير بسازيد، بيشتر توليدات، زن هستند. يا الگوريتم آموزشي
PAS در سيستم كيفري برخي ايالت هاي امريكا كه احتمال وقوع جرم را پيش بيني مي كند، 

متهمان سياه پوست را دو برابر متهمان سفيدپوست در معرض ارتكاب جرم نشان مي دهد. 
۵( بيگ ديتا، له دموكراسي يا عليه دموكراسي: ايوان آرگوين- تافت، محقق و مدرس حوزه جنگ هاي 
اطالعاتي در مقاله اي در وب سايت نشنال اينترست، با ذكر نمونه هاي متعددي در مورد كارايي بيگ ديتا 
در حكمراني جوامع مختلف، در پاسخ به اين پرسش اساسي كه كالن داده ها به ارتقاي دموكراسي كمك 
مي كنند يا با زمينه سازي يك جامعه نظارتي، كنترل شهروندان را تشديد مي سازند؛ همچنان از مسئوليت 
اخالقي دولت ها براي رويارويي با منافع بازار كه همه چيز را شكل اسكناس مي بيند، حرف مي زند. اما 
خاطره اي هم تعريف مي كند كه جالب است. گويا قرار بوده در سال ۲۰1۹ به تيم امنيت سايبري كاخ سفيد 

بپيوندد و به دليل چند توئيتي كه عليه رئيس جمهور امريكا زده، كامالً كنار گذاشته شده!

رفتار با آدم ها نياز به آموزش دارد
صادق كريمي در توئيتي نوشت: خيلي از مشكالت رفتاري ما با آدم ها، به 
خاطر اينه كه »هوش هيجاني« بلد نيستيم و سواد عاطفي نداريم. بدتر از 

اون، اينه كه نمي دونيم بابتش بايد بريم كالس و آموزش ببينيم.  

نقد نگاشت مهاجراني بر كتاب آيات شيطاني
سيدعباس صالحي در توئيتي نوش��ت: نقد نگاشت آقاي مهاجراني بر 
كتاب آيات شيطاني با بيش از ۳۰ بار انتشار همچنان خواندني است. 
يك بار آغاز انتشار خوانده بودم و امروز بار ديگر. نسل جوان در اين نوشته 
نكات ارزشمندي خواهند يافت و صد البته كساني كه خوانده اند هم در 

دوباره خواندن فوايد بسيار خواهند برد. دست مريزاد. 

بازي دوسر باخت براي اعتبار سياسي امريكا
اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: دعوا بر سر اسناد كشف شده در خانه 
ترامپ يك دعواي مرسوم حزبي در اياالت متحده نيست؛ يك جنگ تمام 
عيار جامعه اطالعاتي امريكا به عنوان بازوي اجرايي »دولت پنهان« با 

يك سياستمدار ساختار شكن است؛ جنگي بر سر حفظ اصل نظام. 
ابوالفتح در توئيتي ديگر نيز نوشته است: در دعوا بر سر اسناد كشف شده، اگر جرم 
ترامپ ثابت شود، يك رئيس جمهوري سابق امريكا متخلف شناخته مي شود؛ اگر 
جرم ترامپ ثابت نشود، يك نهاد قضايي امريكا به دسيسه چيني سياسي متهم 

مي شود. بازي دو سر باخت براي اعتبار سياسي اياالت متحده امريكا.

دل هايمان قرص قرص است
كاربري با نام »امامي« در توئيتي نوشت: اين يك تصوير ساده از دانشجو معلم 
جهادي دانشگاه فرهنگيان است كه از شدت خستگي و با وجود گرما و سرو 
صداي زياد، اين گونه خوابش رفته و دوستانش عكس گرفته اند. دل هايمان، 
با وجود چنين معلمان آينده كه گمنام و بدون هياهوهاي دنيوي، در حال 

كمك به رفع مشكالت اين كشور و مردم هستند، قرِص قرص
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