
محمدامين رضائي در »رستا« از مواجهه خود 
با دانش آموزان دبيرستاني نوشت. خالصه اي 
از گ�زارش او در ادام�ه از نظرتان مي گذرد. 
»اي��راِن مه��ر و آب��اِن ۱۴۰۱؛ كالس درس 
پرتنش، مقنعه اي كه روي س��ر س��نگيني 
مي كند و جمه��وري كه اس��الم اجباري را 
نمي خواه��د.« اين واقعيت روايت ش��ده از 
ايران در مهر و آبان ۱۴۰۱ در فضاي مجازي 
است.  تصوير اين روايت، بيش از اين در خانه 
ماندن را برايم س��خت كرده ب��ود. نزديكي 
سني ام به دهه هشتادي ها مرا ترغيب مي كرد 
به مدارس گوشه و كنار ش��هر سري بزنم تا 
دوگانه واقعيت جامعه را از واقعيت مجازي 

اين روزها تشخيص دهم. 
   چند قدم رو به عقب

 دوربين را كه در كالس كاشتم، دانش آموزان 
چند قدم رو به عقب برداشتند. در قدم هاي 
رو به عق��ب آنها م��ن هم چن��د قدمي به 
روزهاي گذش��ته، عقبگرد كردم. حراست 
اداره آم��وزش و پرورش از م��ن مي خواهد 
منصرف شوم، مي ترس��د من بشوم عامل 
دردس��ر. مجوز را در نهايت زباني گرفتم و 
شفاهي نه. اولين مدرسه به در بسته  مخالفت 
خانم مدي��ر خورد. برهم زدن جو مدرس��ه 
دليلي بود كه مدي��ر آن را اي��راد اما اثبات 
نكرد... مدرسه دوم، همان مدرسه  مريدي 
بود كه مراد من بود. مديري دغدغه مند و از 
آن مهم تر، آشنا. مدرسه اي كه حاال دوربينم 
در آن كاشته مي شود، يك دبيرستان دولتي 

با ۴۰۰ دانش آموز دختر است. 
   تصوير ما را پخش نكنيد

»دخت��ران چادري س��ر به زي��ر و معذب 
براي صحب��ت كردن با پس��ر جواني چون 
من«. اين تصور من پيش از ورود به كالس 
بچه هاي علوم و معارف اسالمي بود. تصورم 
را وقت��ي دِر كالس را باز كردم، پش��ت دِر 
گذاشتم.  گفتن اس��م رمز اين روزها كافي 
بود براي همراه شدن دانش آموزان. از بچه ها 
مي خواهم از روزهاي »زن، زندگي، آزادي« 

حرف بزنند. 
بي مالحظه ب��اال و پايين مملك��ت را يكي 
مي كردن��د، خان��واده و جامع��ه را مقصر 
مي دانس��تند  و نب��ود ح��ق انتخ��اب را 
بزرگ ترين نبوِد اين روزهايش��ان. دستم 
ديگر به ركوردر و دوربين و سؤال هايي كه 
براي مصاحبه آم��اده مي كردم، نمي رفت. 
براي مِن رسانه اي همين جمله كافي بود كه 
بدانم ديگر هيچ چيز خوب پيش نمي رود 
وقتي س��وژه هايت بگوين��د: »تصوير ما را 

پخش نكنيد!«
   حق ما را پس بدهيد

نبايد خودت را ببازي محمدامين! اين را زير 
لب زمزمه مي كنم و دوباره به حرف هايشان 
با دوربين خاموش گوش مي كنم، از قديم 
گفته اند مستمع صاحب سخن را  سر ذوق 
آورد. سرآخر اين ذوق، دوربين ما را روشن 
و نطق آنها را باز كرد. نفر اول و دوم را كامل 
مي شنوم اما از نفر س��وم به بعد صحبت ها 
جديد نيست، مدام جمالت يكديگر را تكرار 

مي كنند و هرازگاهي آمارهاي ضد و نقيضي 
از تعداد دانش آموزاني كه نظام آنها را كشته 

است، مي دهند.  
يكي از آنه��ا كه چهره اي دور از حاش��يه و 
چش��ماني آرام دارد و نيمكت اول كالس 
هم به نامش خورده اس��ت، مي گويد مردم 
به دنبال ح��ق انتخابي هس��تند كه از آنها 
گرفته ش��ده اس��ت. در مقابل دختركي با 
چش��مان ناآرام با همان مضمون تكراري، 
مي گويد ب��ه دنبال حق هايي هس��تيم كه 
نداريم. نمي دانم حق شان را از كدام خيابان 
اين روزها مي خواستند بگيرند اما من براي 
اقناع نيامده بودم و اين را م��دام به خودم 

يادآوري مي كردم. 
   تشنه  شنيدني ها و خواستار گفتني ها

همچنان كه خانم معاون براي شكس��تن 
وضع تك قطبي مصاحبه ها تالش مي كرد 
تا بچه هايي را بفرستد تا فضاي مصاحبه ها 
را تلطي��ف كنند، من به مصاحب��ه با ديگر 
بچه ه��ا ادامه مي دادم. از پخ��ش تصاوير و 
صداهايشان مي ترس��يدند، از دچار شدن 
به سرنوش��ت برخي همكالسي هايش��ان، 
از واكنش خانواده ش��ان پس از پخش اين 
گفت وش��نودها. ترس هاي��ي كه منطقش 
كم و احساس��ش زياد بود، ترس هايي كه 
در ش��رايط بحران ايجاد مي ش��وند، تاريخ 
مصرفشان كوتاه اس��ت. من بارها ديده ام 
همي��ن دختربچه ه��اي دبيرس��تاني چه 
كليپ ها ك��ه از خودش��ان در تيك تاك و 
اينستاگرام منتشر نمي كنند و چه ترس ها 

كه آنجا نيست و اينجا هست!  
باالخره شد آنچه براي آن راهي مدرسه هاي 
شهر شده بودم. گفت وگويي شكل گرفته 
بود كه ديگر رنگ مناظره داش��ت. يكي  از 
آنها گفت اسالمي كه به دانش آموز معرفي 
كرديم با اس��الم   واقعي فاصله دارد، جوان 
از دين كالفه اس��ت! راست مي گفت حتي 

حوصله حرف زدن درباره  دين را نداشتند، 
بچه هايي كه تنها معارف مي خواندند و آن 

را نمي دانستند.  
ديگري گفت، اين اغتشاشات امنيت ما را 
مورد هدف قرار داده و ديگري نطق مي كرد 
كه از ك��ي تا ح��اال گرفتن حق، اس��مش 

اغتشاش شده؟
   اقتصاد مهم است

اتفاقات پشت دوربين هم جذاب تر از جلوي 
دوربين ش��ده بود و هم داغ تر. دختري كه 
موهايش را دو نيمه كرده بود و سوس��كي 
ريخته بود بيرون، خودسانس��وري را كنار 
گذاشته بود و ديگر حتي برايش مهم نبود 
كه دوربين م��ا دارد ضبط مي كن��د يا نه و 
ادامه داد: »يك سؤال، من با حجاب و آزادي 
كاري ندارم اما چطور يك مس��ئول حقوق 

ماهانه اش 5ميليارد است؟«
خانم معلم كه پي��ش از اين در كالس نبود 
هم بحث كه به اقتصاد رس��يد، كالمش را 
به لنز ما باز ك��رد و اظهار كرد: »ما يكدفعه 
با بحران گران��ي بنزين روبه رو ش��ديم، با 
بحران دالر روبه رو ش��ديم، با بحران هايي 
كه روي تمام جنبه ه��اي زندگي مان تأثير 

گذاشت.« 
ب��ه دقاي��ق پايان��ي پرتنش تري��ن و 
پراس��ترس ترين مصاحبه عم��رم نزديك 
مي شدم، اين را س��اعت باالي تخته مدام 
يادآوري مي كرد، ص��داي زنگ تفريح كه 
آمد انگار سوت پايان ال كالسيكو با نتيجه 
صفر- صفر خورده باشد، يك نفس راحت 

كشيدم!
   ما همه مقصريم

قدم هايم ديگر مثل لحظه ورود به مدرسه 
محكم نيس��ت. با قدم هاي ل��رزان به دفتر 
مدرس��ه مي رس��م اما انگار هنوز بخش��ي 
از رواي��ت آنگونه كه بايد گفته نش��ده، در 
همين حالت گنگ و مبهم بودم كه خانمي 

قدبلند كه چين و چروك هايش از سال هاي 
پاياني تدريسش خبر مي داد، تمايل خود به 

مصاحبه را اعالم كرد.  
دست هايش با چش��مانش هماهنگ بود و 
دلسوزانه، اينطور گفت: »پسر اگر بخواهد 
تفريح كند آزاد است، ولي دختر جايي براي 
تفريح ندارد، انرژي اش تخليه نمي شود. ما 
هم برايش كاري نكرديم، نه در مدرسه و نه 

در جامعه.«
معلم ديگري مي گفت: »نوجوان امروز ديگر 
حرف ما را باور نمي كند، اقناع نمي ش��ود. 
خانم معلم آن كالس آرام و ناآرام هم آمد و 
گفت؛ ما بيشتر شعار مي دهيم، كتاب هاي ما 
حالت شعارگونه دارد. اين رويكرد شعارزده 
و بي عمل، خروج��ي اش اي��ن نوجواناني 

مي شوند كه هيچ چيزي را باور ندارند.« 
   دانش آموزان، راوي سكانس پاياني 

روايت كِف مدرسه
 همين كه پايمان را از دفتر مدرسه بيرون 
گذاش��تيم، كف حياط مدرس��ه پر از شور 
و نش��اط ش��ده بود. ناهار وحدت داشتند 
و يك خواننده آنچناني ه��م دعوت كرده 
بودند!  رها مي خنديدند و »روي پيش��وني 
فرشته ها نوشته« را بلند بلند مي خواندند، 
به يكباره وقتي هنوز چشم و گوشمان پيش 
آنها بود، خواننده شروع به خواندن »سالم 
فرمانده« كرد و بچه ها آنقدر از ته دل با آن 
همخواني مي كردند ك��ه دوباره دوربين ما 
محكوم به ضبط صحنه ها و لحظه هايي از 

اين مدرسه شد.  
اين همخواني پايان��ي برايم پر از پيام ريز و 
درش��ت بود. دانش آموزي كه اين روزها يا 
كف خيابان اس��ت يا برايشان كف مي زند، 
س��الم فرمانده هم مي خواند. فكر مي كنم 
بهترين پايان را خ��ود بچه ها به روايت من 
اضافه كردند. اين پايان همان چيزي بود كه 

حس مي كردم روايتم آن را كم دارد.

از كف خيابان تا پشت نيمكت هاي مدرسه

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

      استاد حسن روح االمين، نقاش ايراني، در توئيتي از تازه ترين اثر خود رونمايي 
كرد. او در شرح كار خود نوشته است: تقديم به پيشگاه مبارك حضرت احمدبن 

موسي الكاظم )ع(، چراكه شما خاندان كرم و مهرباني هستيد و اين حادثه غمبار اول 
قلب نازنين شما را متألم و داغدار كرد كه ميهمانان و زائران شما بودند آقا جان.

چرادعاياخيارجامعههمبهاجابتنميرسد؟
آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني)ره(:

روايت از امام هشتم)ع( نقل شده است، راوي مي گويد: »َسِمْعُت أَبَا 
َضا )ع( يَُقولُ  لََتأُْمُرَنّ بِالَْمْعُروِف َو لََتْنُهَنّ َعِن الُْمْنَكِر«، امر  الَْحَسِن الِرّ
مي فرمايند كه بايد امر به معروف و نهي از منكر ش��ود يا اينكه: »أَْو 
لَُيْسَتْعَملََنّ َعلَْيُكمْ  ِش��َراُرُكمْ « تعبير خيلي عجيبي است! يا امر به 
معروف و نهي از منكر كنيد و اگر نكرديد، بي برو برگرد شما مطمئن 
باشيد كه اول كساني كه زمام امور شما را به دست مي گيرند افراد، 
فاسد شما هستند. دوم: »َفَيْدُعو ِخَياُرُكْم َفاَل يُْسَتَجاُب لَُهمْ ؛ خوبان 

شما دعا مي كنند و خدا، خدا مي گويند ولي به اجابت نمي رسد.« 
خيلي مسئله عجيبي است! يك وقت خوِد تارك امر به معروف و نهي از 
منكر كه اهل خير نيست دعا مي كند و دعايش مستجاب نمي شود، اين 
شخص جزو خيار امت نيست. اين يك حرف ظريفي است كه اهل آن 
مي فهمند. او جزو خيار نيست، زيرا ضروري دين، يعني امر به معروف و 
نهي از منكر نكرده است. او معصيت كار و از فساق است. پس يك وقت 
مي گويي: چنين شخصي كه ترك امر به معروف و نهي از منكر مي كند، 
دعايش مس��تجاب نمي ش��ود. يك وقت مي گويي: در سطح جامعه 
مسلمانان و مؤمنين، امر به معروف و نهي از منكر انجام نمي شود، ولي 
تك تك افراد جامعه طبق وظيفه خود عمل مي كنند كه در حقيقت 
خيار جامعه هستند، اما چون آنها اين واجب امر به معروف و نهي از منكر 
را عمل نكردند، اثرش اين است كه دعاي اينها هم مستجاب نمي شود. 
اين امر دقيقي است. اين عدم استجابت دعا مربوط  به اخيار جامعه است 
و آن قدر فضاي معنويت در جامعه تاريك مي شود و ظلمات مي گيرد 

كه اين نورها ديگر تابش ندارد كه بتواند سدي را بشكند. 
منبع: كانال »حاج آقا مجتبي تهراني« در ايتا

   آیينه نفس

ماجرایبرخوردخشنرانندهاتوبوسباشهيدمطهريبهخاطرلباسروحانيت!

كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: شما ببين اوضاع چه جوريه كه جاي اينكه بزرگ ترها 
بيان جوون ها رو نصيحت كنن كه ريخت وپاش زياد لزوماً باعث خوشبختي و دوام زندگي 

نيست، جوون ها دارن سعي ميكنن اين رو به بزرگ ترها بقبولونند!

مهدي محمدي در توئيتي نوشت: ساخت موشك  بالستيك هايپرسونيك از جانب نيروي هوافضاي 
سپاه، در حكم بي معنا شدن يكباره همه آن پروژه وسيعي است كه سالياني است با هدف يكپارچه 
شدن سيستم هاي پدافندي امريكا، اعراب و اسرائيل در منطقه كليد خورده است. نقطه، سرخط!

كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در ايتا خاطره اي را از 
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( به استناد كتاب حماسه 
حس��يني، ج يك، ص ۲۳۶ به اش��تراك گذاش��ت. استاد 
ش��هيد نقل فرموده اند: در ايامي كه در ق��م بوديم، تازه اين 
شركت هاي مس��افربري راه افتاده بود. به قصد مشهد سوار 
شدم. بعد از مدتي احس��اس كردم راننده اتوبوس نسبت به 
شخص من كه معمم هستم، يك حالت بغض و نفرتي دارد. 
نه من او را مي شناختم و نه او مرا مي ش��ناخت. در ورامين 
كه توقف كرد، وقتي خواس��تم از او بپرسم كه چقدر توقف 
مي كنيد، با خش��ونتي مرا رد كرد كه ديگر تا مشهد جرئت 

نكنم يك كلمه با او حرف بزنم! 
پيش خودم توجيهي كردم، گفتم البد مسلمان نيست، مادي 
است، يهودي است. آن طرف سمنان كه رسيديم، من وقتي 
رفتم وضو بگيرم تا نماز بخوانم، همين راننده را ديدم كه دارد 
پاهايش را مي ش��ويد. مراقب او بودم، ديدم بعد وضو گرفت 
و نماز خواند. حيرت كردم اينكه مسلمان و نمازخوان است! 

ولي رابطه  اش با من همان بود كه بود. 
شب شد. پشت سر من دو تا دانش��جوي تربتي بودند. آنها 

هم مي خواستند ايام تعطيالت بروند خراس��ان )تربت(. او 
برعكس، هرچه نسبت به من اظهار تنفر و خشونت داشت، 
نسبت به آنها مهرباني مي  كرد. شب از يكي از آنها خواهش 
كرد بيايد كنارش با هم صحبت كنند تا خوابش نبرد. او هم 
رفت. ديدم اين راننده دارد سرگذش��ت خودش را براي آن 
دانشجو مي گويد. من هم به دقت گوش مي  كردم كه بشنوم. 
اواًل از مردم مشهد گفت كه از آنهايشان كه با آخوندها ارتباط 
دارند بدم مي آيد. گفت خالصه اين را بدان كه در ميان همه 

فاميل من، تنها كسي كه راننده است منم. باقي ديگر، دكتر، 
مهندس، تاجر و افسر هستند. 

من سرگذشتي دارم. پدر من آدم مسلمان و بسيار متديني 
بود. من بچه بودم، مرا به دبستان فرستاد. پيشنماز محله از 
اين مطلب خبردار شد، آمد پيش پدرم گفت تو بچه ات را به 
مدرسه فرستاده  اي؟!  اي واي! مگر نمي داني كه اگر بچه ات 
به مدرسه برود المذهب مي ش��ود؟ پدر من هم از بس آدم 
عوامي بود، اين حرف را باور كرد و ديگر نگذاشت دنبال درس 
بروم. يك روز بعد از اينكه زن و بچه پيدا كردم فهميدم كه 

اصاًل من سواد ندارم. 
معما براي من حل شد كه اين آدم، بيچاره خودش مسلمان 
است ولي خودش را بدبخت صنف من مي داند، مي گويد: اين 

عمامه به سرها هستند كه ما را بدبخت كردند. 
اين يك جور نهي از منكر است، يعني رماندن، بدبخت كردن 
مردم و دشمن ساختن مردم با دين و روحانيت. بعد من پيش 
خود گفتم خدا پدرش را بيامرزد كه فقط با آخوندها دشمن 
است، با اسالم دشمن نشد؛ باز نمازش را مي خواند، روزه  اش 

را مي گيرد، به زيارت امام رضا)ع( مي رود. 

دنيابرعكسشده نقطهسرخط!

آزمودهراآزمودنخطاست!
عزيز غضنفري در توئيتي نوش��ت: روزي كه در مرداد ۱۴۰۰ اولين محموله هاي سوخت ايران، 
سواحل بندرعباس را به مقصد مديترانه و بندر بانياس ترك كرد با تهديد برخي رژيم هاي متخاصم 
مواجه شد. در آن شرايط اما سيدحسن نصراهلل با تهديدي كه برخاسته از اعتبار بود و نمونه هاي 
پيشين چنين تهديداتي از سوي سيدحسن نصراهلل در عمل آشكار شده بود اعالم كرد از زماني 
كه محموله هاي سوخت از خاك جمهوري اسالمي ايران جدا شد، تجاوز به آنها، به معناي تجاوز به 
سرزمين لبنان محسوب مي شود. در نهايت از آن زمان تاكنون كمترين اختاللي در مسير حركت 
صادرات سوخت ايران به لبنان رخ نداده است.  حاال اما آن اتفاقي كه سال پيش با تهديد سيدحسن 
نصراهلل از دستور كار دشمن خارج شد ش��كل عملي به خود گرفت و ديروز پهپادهاي امريكايي 
 كاروان سوخت ايران را كه از مرز البوكمال وارد سوريه شده بودند تا پس از آن وارد لبنان شوند مورد 
هدف قرار دادند. هر چند تاكنون امريكايي ها مسئوليت اين اقدام را بر عهده گرفته اند اما به تجربه 

نمي توان نقش رژيم صهيونيستي و سعودي را در اين ماجرا ناديده گرفت. 
در اينجا سؤال اساسي آن است كه چرا امريكا در اين شرايط دست به چنين كاري زده و زين پس چه 
خواهد شد؟ اولين پاسخ آن است كه امريكا از اول بدين خاطر با صادرات سوخت به لبنان مخالف بود، 
چون مي خواستند لبنان را به نقطه بحران و آشوب برسانند. ته قصه آن است كه آنها مي خواهند لبنان 
را در خدمت منافع خودشان قرار دهند اينك نيز چون شرايط داخلي ايران را در وضعيتي ديده اند 
كه تصور مي كنند جمهوري اسالمي ايران قادر به نشان دادن عكس العمل نيست و اساساً فشارهاي 
داخلي اجازه پاسخگويي به ايران در مواجهه با تهديدات را نمي دهد دست به چنين كاري زده اند.   اما 
از اين پس چه خواهد شد؟ طبيعي است كه هم جمهوري اسالمي ايران و هم حزب اهلل لبنان حق 
مقابله با اقدام خصمانه امريكا را خواهند داشت. روزهاي زيادي تا پاسخ هايي متقابل ايران و حزب اهلل 
نخواهد گذشت. در اقدامات شرورانه امريكايي ها و عوامل آنها جاي تعجب وجود ندارد، تعجب آن 
جايي است كه چرا امريكايي ها و احياناً صهيونيست ها آزموده را دوباره آزمودند. جهت اطالع تاكنون 
هيچ اقدام شرورانه اي در اين زمينه از سوي رژيم امريكا و ديگران بدون پاسخ باقي نمانده است، بلكه 

در بسياري موارد اقدامات واكنشي جمهوري اسالمي به مراتب دردناك تر بوده است.

بامردمبانيكيصحبتكنيد
حجت االسالم علي اصغر جاللي در كانال »قول س��ديد« در واتس آپ نوشت: هفتمين توصيه 
رسول گرامي براي حضرت امير)ع( كه در تبيين بايد رعايت شود تا اثربخشي داشته باشد خوش 
بياني است. در تبيين مطالب جاذبه كالمي نقش اساسي در جذب مخاطب دارد. نرم سخن گفتن، 
لحني كه عالقه را برساند، به شكل نيكو صدا كردن موجب خواهد شد مخاطب دل به سخن و 
تبيين بدهد. وقتي طرف موقع خطاب همسر به جاي خانم يا حاج خانم مي گويد: »هوي« او از مرز 
جاذبه كالمي خارج شده. امام صادق )ع( فرمود: »اگر مردي به همسرش بگويد دوستت دارم او 
فراموش نخواهد كرد.« يا در جاي ديگر مي فرمايد: »اذا احببت رجال فاخبره: زماني كه شخصي را 
دوست داشتي به او خبر بده. اين خبر دادن كه شما را دوست دارم جاذبه ايجاد مي كند.« نمونه اي 
از حسن كالم آنجاست كه وقتي به امام حسن)ع( مرد شامي توهين مي كند و حتي نسبت هاي 
ناروا مي دهد، امام با جاذبه كالمي مي فرمايد: شما غريب هستيد و مهمان؛ هر مشكلي داريد برطرف 

مي كنيم. اگر امكاناتي الزم داريد در اختيار قرار مي دهيم و...«
امام با فرهنگ »كلوخ انداز را پاداش سنگ است عمل نمي كند.« امام مي داند او بازي خورده شايعه 
سازان است و روي جهالت چنين موضعي دارد و با حسن بيان جاذبه كالمي او را متنبه مي كند. 
يُش اليقوم بِِه ُحَجُج اهلل: با خشونت حجت هاي الهي اقامه نخواهد  امام علي)ع( مي فرمايد: »اَلطِّ
شد.« چه غافلند و نادان كساني كه فكر مي كنند با تندي، ترساندن و برخورد خشن، مي توانند 
مخاطب را تغيير دهند.  امام خميني در مورد ورزشكاران فرمود: »ورزشكار نيستم ولي ورزشكاران 
را دوست دارم.« حاال تصور كنيد امام مي فرمود: »اين ورزشكاران، اين فوتباليست ها درد ندارند، 
همسرانشان نعوذ باهلل فاسدند و...« هم گناه و ظلم بود و هم به جاي جاذبه دفع حداكثري ايجاد 

مي شد؛ قولوا للناس حسنا: با مردم با نيكي صحبت كنيد.

تروريستهاياينترنشنال!
يكي از فع��االن توئيتر با  ن��ام  كاربري 
»عاشق وطن« نوشت:  لحظه دستگيري 
اله��ام اف��كاري، از عناص��ر س��عودي 
اينترنشنال حين خروج  از مرز، وقتي 
وزير  اطالعات گفت سعودي   اينترنشنال 
ي��ه س��ازمان تروريس��تيه،  براندازها  
مس��خره كردن گفتن »خب حاال كه 
چي«!  ح��اال الهام اف��كاري رو به جرم 

ارتباط با اين سازمان موقع فرار از كشور بازداشت كردن تا بفهمن »حاال كه چي.«

وقتيبراندازهاخبركمميآورند
س��مانه صالحي در توئيتي نوش��ت: براندازا هر وق��ت خبر كم ميارن و 
كفگيرشون  ميخوره تِه ديگ، ميگن »پسر، بپر اون خبِر خدانور لجعي رو 

از تو انباِر آرشيو بكش بيرون« دوباره ميذارنش تو ويترين. 

120بارمصاحبهشبكهسعودی
باتجزيهطلبان

احمد دستاران در توئيتي نوشت: مي دونستيد ايران اينترنشنال تو 5۰روز گذشته 
بيش از ۱۲۰ بار با تجزيه طلبان شناسنامه دار گفت وگو كرده؟ #رعنا_ رحيم_ پور

چيپسكمترهوایبيشتر!
كانال تلگرامي »آخرين توييت« نوشت:  كارخانه هاي توليد چيپس دارن 
به سمت توليد محصوالت سالم تر ميرن. هر روز از مقدار چيپس ناسالم كم 

ميكنن و بر مقدار هواي سالم پاكت اضافه می  كنند.

تروريستيناميدناينترنشناليعنيچي؟!
حميد كثيري در كانال شخصي خود در پيام رسان ايتا نوشت: سازمان 

تروريستي اعالم كردِن اينترنشنال حداقل يعني:
۱( از اين به بعد هر فردي كه با اين ش��بكه مرتبط باشه، اعم از مجري 
و ميهمان و عوامل پش��ت صحنه، از سوي جمهوري اسالمي به عنوان 
همكار سازمان تروريستي شناخته ميشه و طبيعتاً نتايج اين تصميم 

خودش رو هم بايد بپذيره!
۲( هر فرد، شركت، سازمان و كشوري كه به اين شبكه تلويزيوني كمك 
فكري، مالي، امكاناتي و... كنه، از س��وي ايران به عنوان كسي كه داره 
اقدام عليه امنيت ملي ميكنه محسوب ميشه و اون هم بايد نتايج اين 

تصميمش رو بپذيره!
۳( از اين به بعد هر نوع ارسال كليپ، تصوير، متن و... براي اين سازمان 
جرم محسوب ميشه. اين به صورت واضح بايد براي نوجوون ها و بقيه 
مردم تبيين بشه كه اين كار به صورت واضح جرم هست و همكاري با 
سازمان تروريستي محسوب ميشه! اين يك تصميم هوشمندانه است 

كه ميتونه منجر به تغيير واقعي در ميدان بشه.
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