
   عبداهلل گنجي:
جمهوري اسللامي ايران تنها نظام سياسي 
جهان اسللت كه در طول حيللات خود همه 
بحران ها، چالش ها و دشللمني ها را با حضور 
مردم حل كرده اسللت. تجزيه طلبي، جنگ 
هشت سللاله، غائله منافقين، سلليل، زلزله، 
فتنلله ٧٨ و ٨٨، تحريم و... تا امروز داسللتان 

#پيراهن_مهسا
   مرتضي شبيهي:

نه به حجللاب اجبللاري! آري بلله بي حجابي 
اجباري!  مسئله اجبار نيست! #پيراهن_مهسا

   مجتبي پورمحمود:
فتنه سلبريتي ها با علَم كردن پيراهن مهسا 
هم ان شاءاهلل تموم مي شلله و به تاريخ خواهد 
پيوسللت، همونطوركه فتنه كوي دانشللگاه، 
فتنه سبز و فتنه بنزيني رو با اقتدار پشت سر 
گذاشتيم. فقط اميدوارم مسئوالن، اون مدارا و 
مماشاتي كه با سران فتنه هاي قبلي داشتند رو 

با سران سلبريتي اين فتنه تكرار نكنن!

   فربد ابراهيمي:
آنطور كه پيداست حاكميت تصميم گرفته 
با تهييج كنندگان مردم به آشوب به شدت 
برخورد كنللد تا درس عبرتي باشللد براي 
آيندگان، آقاي اژه اي با همين فرمون برو 
جلو پات رو هم از روگاز برندار، خدا قوت. 

   سيدنظام الدين موسوي:
در ميانه اين بلوا، ادعاهاي منتسب به گروه 
هكري انانيمللوس و دلبسللتگي جماعت 
اغتشاشللگر به سللورپرايزهاي سللركاري 
آن، جالب بود. انانيموس، خوِد خوِد رفتار 
امريكا با غربگرايان ملتمس در همه جاي 
دنياست: تحريك مي كند، وعده مي دهد، 
از كوه وعده هايش، موش مي زايد و در آخر 

آنها را به حال خود رها مي كند. 
   محمد نصوحي:

جالبلله چنللد روز پيش يكللي از اعضاي 
سابق هيئت علمي دانشللگاه هنر شيراز، 
در همراهي با اغتشاشات، كشف حجاب 

مي كنلله و مي گلله مللن ديگلله تدريس 
نمي كنللم و انصراف مي دم! بعد كاشللف 
به عمللل اومده كلله طللرف ۱۱ ماهه كه 
دانشللگاه نميللاد و اصًا طرف خللارج از 
كشللوره! خاصه من هرچي بگم از طنز 

ماجرا كم ميشه:((
   محمد جواد اخوان:

بي بي سي فارسي كه مي خواهد وانمود كند 
كه معترضان در خيابان هستند، اما دستش 
خالي است، بهانه قطعي اينترنت را مي كند. 
اينترنت كه چند روزه مختل است اگر فيلمي 
بود همانطور كه هفته قبل دريافت مي كرديد 

اين بار هم پخش مي كرديد. 
   كاربري با نام »ماركو«:

بنگاه لجن پراكني اينترنشنال سعودي از 
۲۵ شللهريور تا ۵ مهر باالي ۱۱۰۰ پست 
توي اينستاگرام برا مهسا اميني كار كرده، 
عمًا هيچ خبر ديگه اي رو پوشش نداده و 

همينطور بي بي سي و من وتو. 

   سيد عليرضا آل داود:
در انگليس وحوش  اغتشاشللگر پنج پليس 
را زدند همه تحت تعقيب قضايي هسللتند 
و شللهردار لندن بلله شللدت محكوم كرده 
وحشي گري را. در ايران پليس را آتش مي زنند 
و سرش را مي برند و همچنان تحمل مي شوند 
اين عناصر… اميدوارم در تحقيقات پليس 
انگليس به نقش شبكه سعودي اينترنشنال 

هم در تحريك وحوش ورود بشه.
   محمدامين ميرزائي:

در خيابان  فضا آرام و درتوييتر و اينسللتا 
ملتهب اسللت. در شللهر مردم بلله دنبال 
كارهايشللان و در توييتللر و اينسللتا در 
حللال جنگنللد. در مسلليرهاي منتهي به 
شللهرهاي مذهبللي و تفريحللي ترافيك 
سنگين و در توييتر و اينستا همه در حال 
شللعاردادن هسللتند. مردم دارند زندگي 
مي كننللد و براندازها ايللران را گرفته اند. 

#طنز_روايت ها

شهر آرام و فضای مجازی ملتهب است!
تداوم اعتراض كاربران به تهييج احساسات و سوءاستفاده از نارضايتي هاي مردم در شبكه هاي اجتماعي

واكنش هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي به اغتشاشات و ناآرامي هاي اخير همچنان ادامه 
دارد. كارب�ران در توئيت هاي مختلف به وج�وه مختلفي از اغتشاش�ات پرداختند. برخي 
از كاربران با هش�تگ پيراهن مهس�ا اغتشاش�ات اخير را تعبير به اعتراضات شكل گرفته 

و فتنه هاي كردند كه به »علم كردن پيراهن عثمان« مش�هور ش�ده اس�ت. برخي ديگر از 
كاربران از لزوم برخورد با تهييج كنندگان مردم گفتند و گروهي ديگر از نقش رس�انه هاي 
بيگانه در اغتشاشات نوشتند. 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

     گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به همند )سعدي( كانال تلگرامي تبيان

چرا پيامبر اكرم)ص(
 هرگز دين را وابسته خود ننمود؟

عالمه محمدتقي جعفري)ره(:
پيامبر اكرم)ص( هرگز اصاح حال بشر و عامل اعتا و تكامل جوامع 
را وابسته وجود شخصي خود ننمود، در سرتاسر قرآن آيات فراواني 
اين معني را تأكيد مي كند كه من هم مانند شما بشري هستم، تفاوت 
من با شما در اين است كه به من وحي مي شود و مأمور اباغ واقعياتي 
هستم كه رستگاري مادي و معنوي شما را تأمين مي كند.  اين نفي 
وابستگي به خود، از يك قانون بسيار مهم سرچشمه مي گيرد كه در 
همه پيامبران و افراد مصلح عالي مقام ديده مي شللود. آن قانون اين 
است كه هرچه تكامل و رشد يك انسان باالتر برود، موضوعات مورد 
گرايش و دريافت شده هايش از وابستگي به شخصيت اختصاصي او 
بريده مي شود و چنانكه در مجلد اول گفتيم: گفتارش جماتي براي 
قانون و كردارش تجسم يافته اي از قانون و انديشه هايش رشته اي از 
قضايا مي شود كه اگر عينيت پيدا كند، به صورت قانون درمي آيد. لذا 
جسللم پيامبر اكرم   )ص( از دنيا مي رود، ولي در حقيقت وجود او كه 
تجسم يافته قانون است به بقاي خود ادامه مي دهد. ادامه وجود او دو 

ركن اساسي دارد: كتاب اهللهّ    )قرآن( و عترت او    )ائمه    معصومين(... 
منبع: كانال تلگرامي »استاد عامه محمدتقي جعفري )ره(« به استناد 

»تفسير نهج الباغه«، جلد ۲، خطبه اول

   آیينه نفس

پازل دشمن چگونه تكه به تكه تكميل شد

كاربري با نام »jenabstiven«  نوشللت: مي گفتن آتش زدن پرچم امام حسين)ع( و موكب 
و مسللاجد و قرآن كار خود نظامه، حاال در لندن رفتن به دسته عزاداري شيعيان حمله كردند 
شيعياني كه حتي ايراني هم نيسللتند پاكسللتاني اند. ذات ديكتاتور و داعشي و ضد اسامي 

براندازان، روشن بود روشن تر هم ميشه. 

داود مدرسللي يان در كانللال تلگرامي خود 
نوشللت: نعمِت سللامت و امنيت، نعماتي 
هسللتند كه انسللان تا از دستشللان ندهد، 
اهميت شان را متوجه نمي شود. ملت ايران 
در منطقه اي از آتش قرار دارد و دشمنان اين 
ملت با هر حربه اي تللاش مي كنند ناامني 
را به درون مرزهاي ايران بكشانند. يك دهه 
است كه تحريم هاي گسترده اي را عليه ملت 
ايران برقرار كرده اند با اين نيت كه با فشللار 
به ملت، آنللان را عليه نظام سياسللي حاكم 

تحريك كنند. 
هدف اصلي تحريم ها، شكاف بين ملت و نظام 
است تا ملت را از نظام جدا كند. اين راهبرد 
واضح و آشكار دشللمنان ملت ايران و اسام 
اسللت. فهم اين راهبرد خيلي آسللان است. 
البته شللناخت ترفندها و نقشه هاي دشمن 
خيلي هم آسان نيست و نياز به بصيرت دارد. 
بر همه مسللئوالن و نخبللگان و مردم فرض 
است كه با شللناخت نقشه دشللمن، اجازه 
پيشللروي به او ندهند. گاهي پازل دشمن، 
با يك حللرف و طرح و برناملله  به ظاهر حق، 
تكميل مي شللود. مؤمن بايد زيرك باشد و 
پازل دشمن را تكميل نكند. )گاهي هم يك 
حرف و طرح و برنامه، حتي حق هم نيست(! 
امريكايي ها به صراحت در سال هاي اخير بارها 
تهديد كرده اند كه اعتراضات را به داخل ايران 
مي كشانند. هرساله تهديد كرده كه »تابستان 
امسال«، »تابستان داغ« خواهد بود. سال قبل 
رهبر انقاب فرمود: »آنان نتوانستند غلطي 
كنند. ممكن است براي سال هاي آينده برنامه 

داشته باشند.«
الغرض؛ برنامه دشللمن براي برهم زدن نظم 
داخل كشور از اول معلوم بود. ارتباط گيري و 

شناسايي نيروها، شبكه سازي و عمليات هاي 
رسانه اي خود را يك به يك پيش برده و منتظر 
يك جرقه بود. بارها هم گفتند كه از ظرفيت 
زنان براي پيش بردن اهداف خود اسللتفاده 

خواهند كرد. 
حاال اين سير اقدامات را نگاه كنيد كه برخي 
داخلي ها چگونه نعل به نعل، پازل دشمن را 
تكميللل كرده اند؛ برخي حواشللي كه از اول 

۱4۰۱ شروع شد را با همديگر مرور كنيم:
 حاشلليه اول؛ ماجراي ورزشللگاه مشللهد و 
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه با آنكه از اول 
اعام شللد ورود زنان آزاد است و رسماً بليط 
فروخته شد. ولي از ورود آنان ممانعت به عمل 
آمد و با اسپري فلفل از آنان استقبال كردند. 

حاشيه دوم؛ بحث راه ندادن زن هاي بدحجاب 
به مترو با نامه معاون دادستان مشهد كه به 
تيتر اول رسانه ها و فضاي مجازي تبديل شد. 
حاشيه سللوم؛ منع زنان بدحجاب از ورود به 
پارك هللا و منع خدمات بانكللي و اجتماعي 

به آنان در مشللهد، تيتر رسللانه ها و فضاي 
مجازي شد. جالب است طرح كننده اول اين 
طرح ها و خبرها، برخي افراد مسئول در ستاد 
احياي امربه معروف و نهي از منكر و برخي در 
كسوت امام جمعه بوده اند و سپس، به تيتر 
اول بي بي سللي، صداي امريكا و رسانه هاي 
اصاح طلللب تبديل مي شللدند. يكي پاس 

مي داد و ديگري گل مي زد. 
 حاشيه چهارم؛ خبر جريمه نقدي بدحجاب ها 
و توقيف خودروي آنان، در مرحله بعدي تيتر 

اول رسانه ها شد. 
حاشيه پنجم؛ اظهارات نابه جاي برخي ائمه 
جمعلله در تريبون ها؛ شللبيه آن اظهار نظر 
كه خطيب نماز جمعه تهران گفت اكثر زنان 
بدحجاب از خانواده هللاي دزد و اختاس گر 

هستند. 
 حاشيه ششم؛ حاشيه هاي بعدي، فيلم ها و 
كليپ هايي كه هر هفته از گشت ارشاد منتشر 
مي شللد. كليپ درگيري با يك ورزشللكار و 

همسللرش در پارك و شللليك به او، كليپ 
مادري كه مي گويد »دخترم بيمار است او را 
نبريد« و چند كليپ درگيري بين مأمورين با 
زنان، فضاي مجازي را درمي نورديد و اذهان را 

مشوش مي كرد. 
 حاشلليه هفتم؛ در مقابل، برخورد يك غير 
محجبه با يك دختر محجبه و بيرون انداختن 
او از اتوبوس و ضرب و شتم زن و دختر خانواده 
شهيد در پاساژ توسط برخي بدحجابان، آتش 
اختاف و بغض بين زنان بدحجاب و باحجاب 

را شعله ور تر كرد. 
 حاشلليه هشللتم؛ و ماجراي مهسللا اميني؛ 
دختري كه همراه خانللواده به تهران مي آيد 
در كنار برادرش با گشللت مواجه مي شود و 
براي كاس توجيهي بللدون برادرش به مقر 
اعزام مي شود و بر اثر استرس سكته مي كند 

و ادامه...!
حاشيه نهم؛ نامه نابه جاي جمعي از فعاالن 
عدالت خللواه خطاب به وزارت كشللور براي 
صدور مجوز تجمع عليه گشت ارشاد، حاشيه 
بعدي بود كه ايللن پازل را اداملله داد و ادامه 

اتفاقات... 
اين پازل، تكه به تكه تكميل شللد تا به اينجا 
رسيد. جوانان و نوجوانان هيجاني به ميدان 
آمدند هم زمان گروهك هاي كثيف و جاني 
كومله و مجاهدين خلق منافللق و... با ورود 
به صحنه و آتش زدن اموال عمومي و پرچم 
و مسجد و قرآن و حمله به مأمورين و يك زن 
چادري و شهادت چندين نفر، بغض خود را 
نشان دادند.  ببينيد چگونه فتنه اي به پا شد 
و باز اين وسللط انقاب اسامي مظلوم واقع 
گشت. براي جلوگيري از حوادث گوناگون بايد 

تكه هاي اين پازل را شناسايي كرد. 

ذات ديكتاتوري براندازان روشن تر مي شود
احسان حسلليني در توئيتي نوشللت: در پنج ماه نخسللت امسللال، صادرات گاز ايران به 
طور ميانگين روزانه ٧۰ ميليون مترمكعب بوده كه نسللبت به پارسال با عدد ۵۹ ميليون 
مترمكعب در روز، ۱۹ درصد  افزايش داشللته. تمركز بر تجارت تحريم ناپذير گاز، رويكرد 

درستيه. 

تجارت تحريم ناپذير گاز

امروز سوژه از دريچه »شبكه هاي اجتماعي«
 به اوبژه مي نگرد

عليرضا كريمي در رشته توئيتي نوشللت: فردي، فرد ديگر را به طرز فجيعي به قتل مي رساند و 
قصاص مي شود. اين يك برداشت واقعي از ماجراست. اما در شبكه هاي اجتماعي ماجرا به گونه اي 
ديگر جلوه مي كند، جنايت قتل كمرنگ مي شود و به جاي آن قصاص مورد هجمه قرار مي گيرد 
كه حكمي بازدارنده است. اين ماجرا جاي تحليل دارد.  از زماني كه »رنه دكارت« انسان را در شأن 
فاعل شناسا )سوژه( قرار داد و جهان را در جايگاه اوبژه، تا زماني كه »مارتين هايدگر« تاش كرد 
دازاين را به عنوان انسان سوژه زدايي شده معرفي كند، تا همين امروز، دوراني نبوده كه پديده اي 
انسان ساخته اين چنين بين انسان و شناختش حايل شود. اگر با همان ادبيات دكارتي به ماجرا 
بنگريم، گويا امروز سوژه از دريچه »شبكه هاي اجتماعي« به اوبژه مي نگرد، باالخص اگر اوبژه از 
جنس پديده هاي اجتماعي باشللد. اين پديده كه جاي الگوي رسانه هاي جريان غالب را گرفته، 
شأن اپيستمولوژيك يافته است.  دازاين هم اگر ماك باشد، »هستي« او اين روزها با شبكه هاي 
اجتماعي گره خورده اسللت. »آنجايي« كه دازاين در آن »هست«، در اين شبكه ها تجلي يافته 
است گويا! و »دازاين غير اصيل« در آنجاست كه خود را همرنگ جماعت مي كند. در شبكه هاي 
اجتماعي انسان زاويه ديدش را انتخاب نمي كند، به صورت بديهيتي الزامي، به او تحميل مي شود. 

شأن اپيستمولوژيك عقل، قرباني مي شود.  

شبكه هايي كه خير مردم ايران را نمي خواهند
حسللن انصاري در كانال تلگرامي خود نوشت: تلويزيون هاي فارسللي و عربي آل سعود به هيچ 
وجه خير ايران را نمي خواهند و به گواهي رفتارشان در سال هاي اخير روشن است كه با وحدت 
ملي و تماميت ارضي ايران مخالفنللد و دائماً نيز در اين سللال ها در كار حمايت از تجزيه طلبان 
بوده اند؛ تلويزيون هايي »فارسللي زبللان« كه در تمام آنچه بلله منافع ملي ايران مربوط اسللت 
متأسفانه و به گواهي رفتارهايشان در اين سال ها دائما جانب دشللمنان ملت ايران را گرفته اند 
و در حوادث تروريسللتي در خاك ايران به بدترين دشللمنان مردم ايران در سللال هاي گذشته 
تريبون داده اند. مردم ايران آگاهند و فريب آنان را نمي خورند. اگر سللخن از دفاع از حقوق بشر 
باشللد گمان نمي كنم تا قيامت هم نوبت به اين رسانه ها برسللد. هر سياست ورزي كه معطوف 
به امر ملي نباشللد سياسللت نيسللت. خدمت به مطامع ايران ستيزان اسللت. مردم ما آگاه تر از 
آنند كه به تبليغات و تحليل ها و خبرهاي رسللانه هاي وابسللته به سللعودي و شركايش توجه 
كنند. حفظ تماميللت ارضي و وحللدت ملي و امنيت و عزت كشللور وظيفه آحاد مردم اسللت. 

 جنگ رواني در ميدان اغتشاشات
عليرضا محمدلو در كانال تلگرامي خود نوشت: جنگ رواني در ميدان يعني هدايت اعتراضات و 
تعميم و تبديل كردن آنها به آشوب سراسري كه نيازمند سه عنصر اساسي است. آشوب ميداني 
اگر سه فاكتور انرژي، احساسات و خشونت را به قدري كافي داشته باشد فرم و شكل مي گيرد. حال 
در ميدان اغتشاشات اين چند روز اخير، شاهد اين سه  ضلعي بوديم كه اسپانسرهاي رسانه اي و 
ليدرهاي ميداني جرئت و توان و ضريب مضاعفي به آنها داده بودند.  ۱- شللاخه انرژيك ماجرا را 
نوجوانان هفده - هجده ساله تشكيل مي دادند. اين سنين با توجه انرژي و هيجان باال شور و شعله 
ماجرا را افزوده و خيابان گردي هاي شبانه را رخ خاصي مي بخشيدند. ۲- شاخه احساسي و رمانتيك 
ماجرا هم توسط دختران و زنان جواني رقم مي خورد كه به طور ابزاري و مكانيكي در وسط هياهو 
حاضر شده و شعارهاي مهندسي شده مثل؛ زن، زندگي، آزادگي سر مي دادند.  ۳-  شاخه راديكال 
ماجرا هم زماني بود كه شعارهاي احساسي ضربدر انرژي هاي انفجاري مي شد و با ليدري عناصر 
مسلح آموزش ديده، در مجموع به خشونت با طبيعت و اشياء و مردم و پليس ختم مي شد. بانك 
و اتوبوس و آمبوالنس را آتش مي زدند و با پليس و بسلليج و مردم عادي به درگيري هاي جدي و 
خونين مي پرداختند. اين سبك مديريت ميدان در اغتشاشات اخير كه: ۱- عامل آشوب  ۲- نقطه 
ضعف مخاطب و ۳- بُرد رسانه اي را مدنظر قرار داده و با تراكم انساني پايين، اثر رسانه اي حجيمي 
را رقم مي زند قابل تأمل جدي روانشناختي و جامعه شناختي است.  در باب مقايسه اغتشاشات 
اخير با فتنه ٨٨ بايد عرض كنم كه آن قصه بشدت عميق تر و طويل تر بود و هشت ماه تمام مملكت 
را به چالش كشيد نه هشت روز. مسئله ملي شده بود و پاي 4۰ ميليون رأي وسط بود و از حيث 
فراگيري و عمق مسئله كامًا قياس مع الفارقي است. در همان ٨٨ نيز خشونت و درگيري عميق 
وجود داشت و امريكا و صهيونيست و انگليس و كومله پاي كار بودند، اما يادمان نرود كه شبكه 
اجتماعي آن دوره فقط فيس بوك و توييتر فيلتر بود و فراگيري شبكه اجتماعي و پوشش خبري 
منفي و راديكال اصاً در اين حد نبود. شايد اگر بخواهيم جاي خالي هاي اساسي مبتني بر اتفاقات 
اخير براي جمهوري اسامي معرفي كنيم، فضاي مجازي، نوجوانان و زنان سه نقطه جدي براي 
پرداخت و برنامه ريزي دقيق تر هستند.  آموزه ها و كاركردهاي نظام  آموزش و پرورش بايد بازخواني 
شود و مسئله حقوق زنان هم به درستي تبيين شده و تعامل بهتري با كف جامعه صورت بگيرد. در 
بخش فضاي مجازي نيز تدابير سريع تر و جدي تري براي حكمراني سايبري و  شبكه ملي اطاعات 

و ارتقاي سواد رسانه اي صورت بگيرد.

چقدر زبان و رفتارمان
 با مكارم اخالقي همنو است؟

سيدعباس صالحي در توئيتي نوشت: در سللوگ پيامبري هستيم كه 
فرمود: »انما بعثت التمم مكارم االخاق« و اينك چقدر زبان و رفتارمان 
با مكارم اخاقي همنواست؟ ادب در كام و سخنوري، پرهيز از تهمت و 
انصاف در داوري، حفظ و حرمت آبروي ديگري، صداقت و فاصله از ريا و 
دورويي و... در غوغا هاي اجتماعي، زيست اخاقي خود را محك بزنيم.   

عاداتي كه ما را دوست داشتني مي كنند
كانال تلگرامي »مسللير سللبز« نوشللت: ۱۰ عادتي كه شللما را دوست 
داشتني تر مي كند: ۱- عقل كل نباشيد. ۲- در كار ديگران دخالت نكنيد. 
۳- اهل كينه و تافي نباشيد. 4- صبور باشيد. ۵- ديگران را به خاطر نقاط 
مثبت شان تحسين كنيد. ۶- بيشتر روي نقاط قوت ديگران تمركز كنيد 
اما تعريف الكي نكنيد. ٧- زود قضاوت نكنيد. ٨- ريا كار نباشيد و خودتان 

باشيد. ۹- بخشنده و بزرگوار باشيد و ۱۰- محرم اسرار ديگران باشيد. 
 .

دوگانه مردم – حاكميت 
ساخته عمليات رواني دشمن است

كبري آسوپار در توئيتي نوشت: هنرمند مردمي طرف همه مردم است، 
نه فقط جناحي كه خود مي پسندد. در سياست دخالت كند، به كسي ربط 
ندارد، اما نمي تواند كنش سياسي اش را مردمي بنامد. اگر آن كه پليس را 
مي زند مردم است، آن حامي پليس هم مردم است . دوگانه كذب مردم- 

حاكميت در ايران ساخته عمليات رواني ضدانقاب و اصاح طلب است. 

اتحاد خنده دار گروه هاي ضدانقالب
فاطمه مواليي در توئيتي نوشت: گروه هاي ضدانقاب و سلطنت طلب با 
پرچم هاي مختلف جلوي سفارت ايران در لندن تجمع كردند، خودشان با 
خودشان درگير شدند، پليس لندن هم آمده اينها را از هم جدا كند. با اين 
اتحاد، فاز براندازيتان خنده داره. مضحكه عالم و آدم شديد بماند، بي  بي سي 
و ديگر شبكه ها از خشللم تركيدند با اين اتحادتان. جليل محبي نيز در 
توئيتي نوشللت: اين موضوع فراموش نمي شود كه كساني كه مي گفتند 
پليس ايران برخاف پليس اروپا خشن است در انگلستان با پليس درگير 

شدند و كتك خوردند. #فكت
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