
    عطيه نجاري:
وقتي مجبوري به خاطر رعايت قوانين كشور 
ميزبان روي س��ينه هات برچس��ب بزني و 
همزمان به قوانين كش��ور خودت معترض 
باش��ي يك معني بيش��تر ندارد. اينها فقط 
به قوانين حاكم بر اي��ران معترضند وگرنه 
قانون را هركجاي جهان باشد بي چون و چرا 

مي پذيرند. 
    اميرحسين ثابتي:

هنوز هم كسي هست باور نكند كه خواسته 
اين جماع��ت مبارزه با حجاب و روس��ري 
نيس��ت، بلكه مي خواهند لخت مادرزاد به 
خيابان بيايند؟ كسي كه در اين فيلم لخت 
شده، يكي از كساني اس��ت كه چند سال 
قبل در تهران روس��ري از سر برداشته بود 
و به اسم دختر خيابان انقالب مطالبه اش 

مبارزه با حجاب بود!

    احمد دستاران:
ميدونيد چرا كامل لخت نشده؟ به خاطر قانون 
حجاب اجباري هلند. در هلند برهنگي كامل 
جرم است. پليس هم با مجرم برخورد قانوني و 
در صورت مقاومت، برخورد خشن مي كند. 

    سيدعلي موسوي:
رفتار اپوزيس��يون خارج نش��ين اثبات كرد 
»زن، زندگي، آزادي« صرفاً يك ش��عار پوچ 

و تو خالي است. 
    فاطمه سادات:

چرا اينايي ك��ه اين چند روز براي ش��عار زن، 
زندگي، آزادي لخت شدن چسب رو  سينه شون 
زدن؟! عه چون قانونه و نبايد كسي لخت مادرزاد 
بياد بيرون؟! خيلي غلط كردن هموطن بپاخيز با 

شعار »نه به برچسب اجباري روي سينه!«
    عليرضا شيرازي:

اين نيلوفر فوالدي كه  در حركت اعتراضي 

لخت ش��ده فقط يك عك��س در يك جاي 
خلوت براي برداش��تن روس��ري داره و به 
اين خاطر هم نگرفتن��ش و هيچ وقت هم 
اس��مش به عنوان دختران خيابان انقالب 
مطرح نبوده. فعاليت سياسي هم نداشته... 
كار مدلينگ زير زميني ميك��رده و زندان 
يا بازداشت طوالني هم نشده تا چند وقت 
پيش هم تركيه ب��وده و ميگفته تركيه بهم 
پناهندگي نمي��ده چون ميگ��ه برگه بيار! 
ولي االن همه چيز در اي��ران الكترونيكيه 
)حال آنك��ه حكم رو راحت ميش��ه پرينت 
گرفت ولي حكم هم نداشته( خالصه االن به 
لطف حمايت راديو زمانه هلند است. )تنها 
رسانه اي كه اسم او  را برده و برايش اعتبار 

جعل ميكنه(
    معصومه محرمي:

هدفتون از آزادي و زن بودن اينه تهش لخت 

بشين و بگين من يه زن آزادم؟
    كاربري با نام »ايرج«:

خانم نيلوفر فوالدي جلوي چش��م هزاران 
نفر در هلند برهنه شد و خودش رو نماينده 
معترضان ناميد! هدف اينه��ا از آزادي فقط 
برهنگي و فحشاست. براي اين جماعت نادان 
مرحومه مهسا اميني هيچ حرمتي نداره. چون 
هيچي نشده لُخت و عور اومدن به خيابان و 

هدفشونو از آشوب اينطور اعالم ميكنن!
    مهدي محامدي:

روسري بر سر چوب كرد اما بازداشت نشد! 
تو زيرزمين مدلينگ ش��د، فايده نداشت! 
تركيه رفت و هر چه گفت زنداني سياسي 
بوده ام، مدرك نداش��ت! داش��ت از تركيه 
ديپورت ميشد كه مهسا مرد! االن با لخت 
ش��دن پناهندگي هلند رو گرفت! #چند_

ميگيري_لخت_بشي #نيلوفر_فوالدي

می دانید چقدر گرفت باالخره که لخت بشه؟!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تصاوير برهنگي نيلوفر فوالدي در اعتراضات هلند

برهنه شدن نيلوفر فوالدي در تجمع اعتراضي چندين نفره در هلند كه به بهانه حمايت 
از اعتراضات تهران در پي فوت خانم مهس�ا اميني تشكيل ش�ده بود، با واكنش هاي 
منفي بسياری در شبكه هاي اجتماعي همراه شد. كاربران معتقد بودند فوالدي با اين 
حركت خيلي زود انتهاي س�وء اس�تفاده ها از مطالبات برخي معترضان را نشان داد و 

مشخص كرد سوء اس�تفاده از ش�عار »زن، زندگي، آزادي« هدفي جز برهنگي كامل 
ندارد. همچنين كاربران به عدم برهنگي كامل فوالدي اش�اره داشتند و آن را به دليل 
وجود قوانين پوشش در هلند دانس�تند كه در تناقض با خواسته امثال فوالدي است. 
در ادامه ب�ر واكنش هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي در توئيتر مروري داش�ته 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.

 در روابط خانوادگي، جواب دادن
 يا رو كم كردن را كنار بگذاريد
حجت االسالم علي بهجت )فرزند آيت اهلل بهجت(:

آقا ]آيت اهلل بهجت)ره([ معتقد بود در روابط خانوادگي، جواب دادن يا 
رو كم كردن بايد به طور كلي كنار گذاشته شود و اين كار هيچ ثمري 
ندارد. برخورد كردن، اقتضاي طبيعت حيواني است؛ اگر آن يك شاخ 
زد، اين هم دو تا شاخ بزند و اگر هم دوتا نزند، باالخره يكي را كه بايد 
بزند! اين طبيعت حيواني است. انسان بايد اين حرف ها و نزاع ها را 
جدي نگيرد و به خدا واگذار كند يا اينكه به دفتر شرع مراجعه كند و 
ببيند االن وظيفه اش چيست. اگر كسي خودش به اين روش رفتار 

كند، طرف مقابل هم رفتار خواهد كرد و قضيه حل مي شود. 
آقا مراقب بود كه بچه ها معصيت انجام ندهند. اگر كسي از دست 
بچه هايش ناراحت مي شد، هرگز فراموش نمي كرد؛ حتي تا 20سال 
بعد! يك بار به من فرمود: »غذايي درس��ت كن و به در خانه  فالني 
ببر.« گفتم: »مي گويم ببرند.« فرمود: »نه! خودت ببر.« من غذا را 
بردم و دو روز بعد، آن شخص از دنيا رفت. آن شخص چندين سال 
پيش از اين، از من ناراحت شده بود و من يادم رفته بود و حاال كه 

نزديك مرگش بود، آقا اينگونه فرمود. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره(«

   آیينه نفس

آيا در جمهوري اسالمي اعتراض امكان دارد؟

محمد گودرزي در توئيتي نوشت: الگوي »مهندسي رفتار« در رفتارگرايي، با مهندسي »شناخت« 
و »عواطف« در نو رفتارگرايي امتداد يافت؛ با اين الگو، مي توان فروپاشي جامعه را در روان افراد 

تسهيل كرد تا با تروريست هاي اجاره اي همذات پنداري كنند و آتش را گلستان ببينند... 

مهران محمدي در توئيتي نوشت: با 25 ميليون تومان براي يك جوان خوشفكر يك كافه سه 
چرخه زيبا ايجاد كرديم. متوسط فروش روزي 100 عدد قهوه، روزي 600 هزار تومان سود. 

بازم بگيد اين نوع كسب و كار ها به درد نمي خوره؟!

كميل خجسته در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اصل 2۷ قانون اساسي، حق اعتراض را با رعايت 
اينكه مخل امنيت و اسالم نباشد جزئي از شئون 
آزادي مردم مي داند. جمهوري اسالمي هم با 
روش و چارچوبي به اين اصل پايبند است. به 
همين منظور ماده 10 قان��ون احزاب تجمع 
اعتراض آميز بدون مج��وز و راهپيمايي را نياز 
به مجوز دانسته اس��ت. لذا تجمعات هر روزه 
جلوي مجلس، گاهی جلوي پاستور در راستاي 

پاسداشت و حفاظت از همين اصل است. 
ج��داي از اي��ن، اخب��ار غيررس��مي اعالم 
مي كند سال گذشته »بيش از 800 تجمع 
اعتراض آميز« وجود داش��ته است. امسال 
تا قب��ل از اين ماجراي اخير ه��م نزديك به 
دويس��ت واندي تجمع اعتراض آميز برگزار 
شده است. حاال به اين اعداد غيررسمي توجه 
نكنيد. تجمع��ات اعتراض آميز سلس��له وار 
معلمان را كه در اخبار رس��مي آمده بود به 
ياد بياوريد. اتفاقاً همين تابس��تان امسال با 
وجود اينكه تكليف مالي س��ختي به دولت 
وارد شد »منجر به تصويب قانون« در مجلس 
براي معلمان شد. تجمعات گسترده اي كه 
چند س��ال پيش در ماجراي صندوق هاي 
قرض الحس��نه پيش آمد آن ه��م منجر به 
ورود شوراي امنيت به نفع مالباختگان شد و 
سرانجام پول مردم برگردانده شد. اعتراض ها 
در خص��وص صندوق هاي بازنشس��تگان، 

سربازي و. . . از جمله ديگر اعتراضات همين 
ايام بود كه در اخبار هم آمد. 

البته در فقره معلمان، وقتي پاي س��رويس 
امنيتي فرانسه باز ش��د، اين قسمت محل 
ورود نيروي امنيتي شد ولي ادامه پيگيري 

مطالبات معلمان برقرار ماند. 
اعتراض، حق است و جمهوري اسالمي آن را 
به رسميت مي شناسد. كما اينكه رهبري در 
ديدار كارگران ارديبهش��ت امسال فرمودند: 
»يك مواردي اتفاق افتاده كه كارگران اعتراض 
داشتند، اعتراضش��ان هم بحق بوده؛ بنده كه 
دنبال مي كنم مسائل را ]مي دانم[ در مواردي 
اعتراض كارگراني كه جمع ش��دند، اعتراض 

بحقي بوده. فرض كني��د كارخانه اي را دولت 
به ي��ك نف��ري واگ��ذار مي كند، او ب��ه جاي 
اينكه كارخانه را مديري��ت كند، ابزارهايش را 
مي فروشد، كارگرها را بيرون مي كند، خب اينجا 
كارگرها مي آيند بي��رون و اعتراض مي كنند. 
در اين اعتراض ها هم كارگرها هميش��ه مرز 

خودشان را با دشمن مشخص كردند.«
 اما در اي��ن ميان يك مؤلفه مه��م ديگري هم 
وجود دارد. وجود دش��من خارجي كه منتظر 
فرصت رخنه اس��ت. تجربه اي��ن رخداد پيش 
رويمان است. مثاًل در سال 88 كسي مخالفتي 
با اعتراض به نتيجه انتخابات نداش��ت. مسير 
پيگيري اعتراض مشخص بود و حتي امكانات 

ويژه اي براي معترضان به نتيجه انتخابات ايجاد 
شد اما آنها اردوكش��ي خياباني را برگزيدند و 
آن شد كه ش��د. هش��ت ماه ناامني و ضربه به 
كسب وكارهاي خرد، تغيير استراتژي امريكا در 
مواجهه با ايران و آغاز تحريم هاي شديد، ضعف 
در تور امنيتي خارج��ي كه منجر به ترور چهار 
دانشمند هسته اي در همين ايام شد از مهم ترين 

آسيب هاي »عدم  رعايت ادب اعتراض« بود. 
اعتراض، حق است. فرصت ارتقاي حكمراني 
و زندگي است. ديالكتيك معترض و حكمران 
در چارچوب مردم ساالري موجب اصالح امور 
مي شود. اگرچه كه حكمران بايد اعتراض را 
بشنود و درباره اش گفت وگو كند، از آن  سو 
معترض هم دائم بايد به پش��ت سرش نگاه 
كند. اگر پش��ت س��ر معترض اينترنشنال 
سعودي، بي بي سي انگليسي، من وتو پهلوي 
و منافق اشرف يا فالن سلبريتي خارج نشين 
و... ق��رار گرفت اول بايد تكليف��ش را با آنها 
معلوم كند. محيط اعتراضي بدون مرزبندي، 
بستر مناسبي براي از دست رفتن اعتراض و 

تبديلش به آشوب براي آنهاست. 
آنها مصران��ه و بي رحمانه »به دنبال تحقق 
آرزوي سوريه سازي و جوكري شدن ايران« 
هس��تند تا نه از تاك چيزي بمان��د و نه از 
تاك نشانش. اين خط قرمز همه كساني است 
كه تحقق منافع ملي و آرمان انقالب اسالمي 

آرزويشان است. 

وقتي آتش را گلستان مي بينند كسب وكاري كوچك اما خوش بازده

گرگ قطبي شبيه سازي شد
كانال تلگرام��ي »دورنماي اقتصاد« 
درباره يك دستاورد بزرگ علمي براي 
جلوگي��ري از خطر انق��راض برخي 
حيوانات اطالع رساني كرد. در پست 
اين كانال آمده:  اولي��ن تصاوير اين 
گرگ شبيه سازي شده، 100 روز پس 
از تولد در آزمايشگاه ژنتيكي مستقر 
در پكن به نمايش درآمد. دانشمندان 
چيني اولين گرگ وحشي قطب شمال را شبيه س��ازي كردند. اين گرگ »مايا« نام دارد.  به 
گزارش عصر ايران به نقل از »اينديا اكسپرس«، شبيه سازي اين گرگ كه بومي منطقه »توندرا 
قطب شمال« است، دستاورد بزرگي در حفاظت از گونه هاي كمياب و در معرض خطر از طريق 
فناوي محسوب مي شود. توندراي قطب شمال يكي از جزاير ملكه اليزابت دوم در كانادا محسوب 
مي شود.  »مي جيدونگ« مديرعامل شركت بيوتكنولوژي سينوژن در اين باره گفت: براي نجات 
اين گونه در حال انقراض، همكاري تحقيقاتي خود را از 2020 با پارك ملي »هاربين پوالرلند« 
)چين(  آغاز كرديم.  اولين تصاوير »مايا« - گرگ شبيه سازي شده قطب شمال- 100 روز پس 
از تولد در آزمايشگاه ژنتيكي مستقر در پكن به نمايش درآمد. اين اقدام نقطه عطفي در پرورش 
حيوانات نادر و در معرض انقراض محسوب مي ش��ود. انتظار مي رود نمونه شبيه سازي شده 

ديگري از اين گرگ به زودي به نمايش درآيد. مايا در سالمت كامل است. 

ضربات دردناكي كه امريكا در پايگاه تروريست ها خورد
محمد ايماني در كانال تلگرامي خود 
نوشت: ايران با موشك، پهپاد و توپخانه، 
مقر گروه هاي تروريستي را كه اقدام به 
جنايت در شهرهاي مرزي كردستان 
كرده بودند، درهم كوبي��د، اما ظاهراً، 
فراتر از تروريس��ت ها، حمالت دقيق 
ايران به برجك امريكا خورده اس��ت. 
معاون سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
ضمن محكوم كردن دفاع مشروع ايران گفت: »تأييد مي كنيم يك شهروند امريكايي، در نتيجه 
حمله  موشكي به كردستان عراق كشته شد، اما به خاطر مالحظاتي، نمي توانم جزئيات بيشتري ارائه 
بدهم.« اين فرد در پايگاه گروهك هاي تجزيه طلب و تروريست، چه غلطي مي كرد؟! هيچ فرد عادي 
يا گردشگري نمي تواند به عمق پايگاه تروريست ها راه پيدا كند. امريكايي كشته شده، طبيعتاً از 
افسران و فرماندهان سازمان سيا يا پنتاگون بوده و در طراحي اقدامات تروريستي اخير، ايفاي نقش 
مي كرده است. به همين دليل هم سخنگوي امريكايي حاضر نشده است هويت و جزئيات فعاليت 
فرد كشته شده را افشا كند. در همين حال امريكايي ها مي گويند يك پهپاد مهاجر 6 را كه به سمت 
اربيل مي رفت، س��رنگون كرده اند. ايران با دقت و موفقيت تمام با ۷۳ فروند موشك و دهها پهپاد 
انفجاري، پايگاه هاي تروريست ها را درهم كوبيد.  گفته مي شود حداقل ۷0 تروريست در اين عمليات 
به هالكت رسيده و باالي صد تروريست زخمي شده اند. اهداف منهدم شده در ۴2 نقطه پراكنده 
بوده و بعضاً دهها كيلومتر از هم فاصله داشته اند. امريكا در اين ميان ادعا مي كند توانسته است يك 
پهپاد را هدف قرار دهد. اين سرشكستگي چنداليه براي واشنگتن است كه افسر ارشدش در كنار 
تروريست ها بوده باشد و در عين حال نتواند از اشرار جنايتكار در برابر پهپاد ها و موشك هاي قدرتمند 
ايران حمايت كند.  نوبت قبل هم كه ايران پايگاه بزرگ وابس��ته به موس��اد را در نزديكي پايگاه 
امريكايي ها در اربيل درهم كوبيد، رادارها و پدافند امريكا نتوانست از مزدوران موساد حفاظت كند. 
خبط تروريست ها در اعتماد به سيا و موساد و بيرون آمدن از سوراخ، فرصت بي نظيري براي ايران 
بود كه سِر مار را درهم بكوبد. امريكايي ها هنوز از بزرگي و اهميت فرصتي كه براي درهم كوبيدن 

تروريست هاي تجزيه طلب در آن سوي مرز فراهم كردند، خبر ندارند.

ويراني طلب »دلسوز« نمي شود
علي نصري در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: هم��ان اف��راد، جريان ها و 
رسانه هايي كه با همكاري و همراهي با 
سياس��ت »فش��ار حداكث��ري« و 
س��نگين ترين تحريم هاي اقتصادي 
تاريخ كوش��يدند تا جان م��ردم را به 
لبشان برسانند تا از فرط فقر، رنج، فشار 
و استيصال به خيابان ها بريزند، امروز 
»غمخوار « مردم ايران شده اند و از دل اروپا و  امريكا سرود »يار دبستاني« و »بال چاو« مي خوانند  تا 
رنگ و لعابي رمانتيك بر »جنگ داخلي« مورد هدفشان بكشند.  »تحليلگران« شان در شبكه هاي 
فارسي زبان، مدام نوجوان هاي دهه هشتادي را »شجاع«تر، »نترس«تر و »جسور«تر از نسل هاي 
پيشين  مي خوانند تا غرور جواني شان را تحريك و آنها را به درگيري خشونت آميز با نيروهاي امنيتي 
حرفه اي و   مسلح تهييج و تشويق نمايند، فعاالن سياسي شان مي كوشند تا تنش ها و حساسيت هاي 
قومي را تحريك كنند تا عده اي را نيز از اين طريق به صحنه نبرد بكشانند و خبرنگارانشان با ادبياتي 
كه مخصوص »جنگ داخلي« است و در مورد سوريه و ليبي به كار مي بردند، در گزارشاتشان مدام 

از »سقوط« فالن شهر و »آزاد« شدن فالن منطقه و »تسخير« فالن پايگاه سخن مي گويند. 
به راستي اينها چقدر غمخوار مردم ايران هستند؟

اين اپوزيس��يوني كه امروز در پاريس، برلين، تورنتو، واش��نگتن و   نيويورك تجمع مي كنند 
تا »صدا«ي مردم اي��ران را به گوش »جهان« برس��انند، چند بار در همه اين س��ال ها وقتي 
»جهان«شان از طريق تحريم هايي كه خود سياستمداران امريكا »خردكننده«، »فلج كننده« 
و »وحشيانه« توصيف مي كردند تا مردم ايران را به قول برايان هوك به »علف خواري« بيندازند، 

عليه اين جنايت بزرگ كوچك ترين تجمعي در خارج از كشور برگزار كردند؟
چند بار »صدا«ي بيماران سرطاني و كودكان پروانه اي كشورشان شدند كه بر اثر تحريم ها از 
كمبود دارو پر پر مي زدند و جان مي باختند؟ چند بار خواننده هاي مشهور ايراني خارج از كشور 
عليه جنايت تحريم كنسرت اجرا كردند؟ چند بار هنرمندانشان طرح، پوستر و شعر در اعتراض 

به سياست »فشار حداكثري« توليد كردند تا رنج ناشي از تحريم ها را به نمايش بگذارند؟ 
نه تنها هيچ اعتراضي به اين جنايت بزرگ نكردند كه در اوج پاندمي كرونا، هنگامي كه برخي از 
خود نمايندگان كنگره امريكا از دولتشان خواستار تعليق موقت تحريم ها عليه ايران شدند، اين 
هموطنان دلسوز دست به قلم بردند، كمپين راه انداختند و با تقاضاي اعضاي كنگره به شدت 
مخالفت كردند و از زبان ملت ايران خواستار تداوم و تشديد تحريم ها شدند! واقعيت اين است 
كه اينها از رنج مردم ايران ارتزاق مي كنند و فربه مي شوند.  اجازه ندهيم اين جريان ويراني طلب 
براي اعتراضاتي كه مردم داخل كشور عليه هرگونه خشونت فيزيكي، رواني و لفظي آغاز كردند 
»روايت« بنويسند، »شعار« تعيين كنند و به سمتي كه خودشان مي خواهند - و جز رنج بيشتر 

و و يراني كامل نيست - جهت بدهند.

تفسيري از مكانيك كوانتوم كه مشهور نشد
كانال تلگرامي »انيشتين چي ميگه؟« 
نوشت: يكي از تفاسير مكانيك كوانتومي 
كه خيلي هم مشهور نشد تفسير بوهمي 
يا تفس��ير فيزيكدان امريكايي، ديويد 
بوهم اس��ت. از نظر ديويد بوهم اشيا و 
ذرات در هر لحظه از زمان، مكان قطعي 
دارند چه كس��ي در حال مشاهده آنها 
باشد، چه  نباش��د. در مكانيك بوهمي 
ذرات، فقط ذرات هستند نه چيزي خارق العاده يا بيشتر، اما نكته اين است كه اين ذرات از طريق امواج 
هدايتگر )pilot waves(، حركتشان را انجام مي دهند. ذرات در امتداد امواج هدايتگر، توسط حركت 
آنها هدايت مي شوند. در اين تفسير، اصل عدم قطعيت همچنان برقرار است و هرچقدر درباره مكان 
يك ذره بيشتر بدانيم، اطالعاتمان درباره سرعت آن كمتر مي شود اما از نظر بوهم اين تنها محدوديت 
در اطالعاتي است كه دنياي كوانتومي مايل به عرضه كردن به ماست و وراي اين محدوديت، يك ذره 
همواره مكاني قطعي دارد. در تفسير بوهمي، با توجه به  اينكه تأثير مشاهده گر روي ذره مورد مشاهده، 
تغييري در وضعيت آن ايجاد نمي كند، پاسخ معماي گربه شرودينگر هم بسيار ساده است، يعني تا 
قبل از مشاهده، گربه يا زنده است يا مرده و خبري از گربه هم زنده و هم مرده نيست. در حقيقت در 
تفسير بوهمي بسياري از اسرار و رموز موجود در دنياي كوانتومي، رخت برمي بندند. در اين تفسير 
اصل عدم قطعيت هايزنبرگ، ناشي از محدوديت هايي است كه دنياي كوانتومي براي عرضه اطالعات 
به ما دارد، اما در واقعيت اتفاقي كه مي افتد اين است كه هر ذره در هر لحظه اي مكان قطعي دارد، در 

صورتي كه در تفسير كپنهاگي اصل عدم قطعيت ناشي از رفتار ذاتي طبيعت است.

روش امريكايي ها براي ناامني
مسلم معين توئيت كرد: انفجار در افغانستان را ديديد؟ روش امريكا و 
صهيونيست ها با معاونت عربس��تان و امارات براي ايجاد ناامني، ترور و 
تجزيه كش��ورهاي هدف و مخصوصاً محور مقاومت متفاوت است. در 
افغانستان و س��وريه از داعش اس��تفاده مي كنند و در ايران از رسانه و 

سلبريتي ها. هدف يكي است. #برخورد_قاطع 

ايران، سوريه نيست!
علي عليزاده در توئيتي نوشت: راست مي گفتند، ايران سوريه نيست. 
در سوريه چند ماه طول كش��يد تا كار به كشتن پليس برسد. در ايران 
همان هفته اول پليس آتش زده شد. در سوريه چند سال طول كشيد تا 
اين صحنه ها را در حلب ببينيم. در زاهدان بعد از فقط دو  هفته ديديم. 

راست مي گفتند، ايران سوريه نيست، بلكه مي تواند خيلي بدتر باشد.

همينقدر زرنگ!
مهدي قاسم زاده در توئيتي با اشاره به رفتارهاي اخير سران امريكايي نوشت: 
از يكسو مانند دولت هاي قبل شان )حتي در بحبوحه مذاكرات(، مدام دست 
به اعمال تحريم )به بهانه هاي مختلف( مي زنند و از سوي ديگر مدعي اند كه 
نمي توانند درباره عدم خروج دولت بعدي شان از برجام تضمين بدهند؛ از قرار 
معلوم اين جماعت انتظار دارند ايران هم تداوم تحريم ها را بپذيرد، هم دوباره 
چوب حراج به داشته هاي هسته اي خود بزند و هم بدون تأمين منافعش، 

كمك به عبور خرشان از پُل وضع موجود كند! #همينقدر_ زرنگ

تعطيلي راديو ملكه
مهدي جهان تيغي توئيت كرد: اعالم كردند راديو بي  بي سي  فارسي به علت 
مشكالت مالي تعطيل مي شود! اول؛ اين راديو ديگه مثل قبل كاركرد و  اثر 
نداشت. دوم؛ با كمك آل س��عود يك قل به اسم ايران اينترنشنال درست 
كردند. سوم هم اينكه انگليس خبيث در بدترين شرايط مالي، يك پوند از 

بودجه اقدام رسانه اي عليه ايران را كاهش نمي دهد. 
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