
   مجيد شاكري:
شايد بعضي دوستان خارج نشين، اخبار امروز 
تهران را صرفاً در شبكه هاي اجتماعي دنبال 
كرده باشند. براي شان توصيف مي كنم كه 
اعتصاب در تهران همراهي چنداني نيافت. 
مثاًل ساعت يك از ميدان فردوسي تا ميدان 
انقالب تمام مغازه ها از جمله همه كافه هاي 

مشهور باز و پرمشتري بودند. 
    عيسي محمدي:

المصب ها يه جوري اعتصاب كنيد كه ما زود 
برسيم، دو س��اعت امروز توي نواب بوديم و 

جم نمي خورديم... چه وضعشه آخه؟
    مهدي وكيلي:

امروز مي خواستم به خاطر ترافيك بارندگي 
مطب رو تعطيل كنم، يادم افتاد ۱۴آذرِ، فلذا 
پشيمون شدم. الزم به ذكر است تمام كساني 

كه وقت داشتن سر وقت اومدن. 
    محمدامين ميرزايي:

نه تنه��ا آوري��ل هاينس)مديراطالعات ملي 
امريكا( گفته كه ج.ا.ا اغتشاشات را تهديدي عليه 
ثبات خود نمي بيند، بلكه آميت ساعار)تحليلگر 
ارشد اطالعات ارتش رژيم صهيونيستي( هم 
اذعان دارد كه اغتشاش��ات خطري جدي را 
متوجه تهران نمي كند و اين اتفاقات منجر به 

تغيير نظام ج.ا.ا نخواهد شد. 
    علي عليزاده:

از هر كس در ايران درباره اعتصاب مي پرسم، 
مي خندد و مي گويد كدام اعتصاب؟ اين فراخوان 
اعتصاب سه روزه رسماً خودكشي اپوزيسيون 
بود. باعث شد مردم كذب ادعاهاي رسانه هاي 
اينها را به چشم خود ببينند و شارالتانيسم اينها 
با يك سفر ساده شهري براي شان اثبات شود، 

مگر آنها كه اعتصاب تعقل كرده اند. 
    وحيد يامين پور:

دروغ اعتصاب سراس��ري كمك بزرگي به 
اثبات دروغگو بودن رسانه هاي تروريستي 
مثل سعودي اينترنشنال است . مردم در شهر 
زندگي مي كنند. چرخه  متناقض شنيده ها و 

ديده ها به سود حقيقت و راستي است. 
    كاربري با نام »صلصال«:

اين يكي دو شب رفتم توي خيابونا ببينم چه 
خبر از اعتصاب و اغتشاش!  فهميدم به علت 
تغيير شرايط آب و هوا اعتصابات سراسري 
در تاريخ ۱۴، ۱۵و ۱۶ به صورت مجازي در 

برنامه شاد برگزار شده انگار. 
#اعتصابات سراسري پشم!

    مهدي محمدي:
به يك ماه گذشته نگاه كنيد. همه اقدامات 
طراحان آشوب مستقيماً عليه مردم بوده نه 
هيچ جاي ديگر: از تالش شكس��ت خورده 

براي اجبار به اعتصاب، تا ناامن كردن جاده 
براي كاميون ها يا مس��موم كردن سريالي 
دانشجويان. گذاري چنين پرسرعت از ادعاي 
هواداري زن، زندگي، آزادي به جنايت عليه 

مردم، ديدني است!
    طاها حسن نيا:

رضا پهلوي در پيامي از مردم ايران خواسته است 
در آس��تانه ۱۶آذر كه در ايران ب��ه عنوان »روز 
دانشجو« شناخته مي شود، اعتصاب، اعتراض 
و حتي اغتش��اش صورت بگيرد، اما در پيامش 
اسمي از روز دانشجو نياورده، زيرا مي داند ۱۶آذر 
يادآور جنايت پدرش در كشتار سه دانشجوي 

ضدامريكايي مخالف دولت كودتا بود. 
    كاربري با نام »شهاب«:

من نميدونم وقتي اي��ن ديكتاتورها ميگن 
بازار اعتصاب كرده، كدوم ب��ازار رو ميگن، 
چون نه تنها تو بازاِر تهران كس��ي اعتصاب 
نكرده، بلكه كاس��ب ها از وضعيت به وجود 
اومده و فراخوان هايي كه باعث ايجاد ناامني 

ميشه شاكي هم هستن. 
    فرهاد تقي دوست:

اعتصاب اجباري، فقط كرك��ره پايگاه هاي 
نظامي امريكا تو منطق��ه كه به زودي با زور 

پايين مي كشيم. #اعتصاب اجباري

 فراخوان اعتصاب 3روزه 
رسماً خودكشي اپوزيسيون بود

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به شكست فراخوان اعتصابات در ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر

فراخوان گروهك هاي ضدانقالب برانداز براي اعتصابات در ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه با شكست 
سنگيني همراه شد. در اين روزها با وجود تالش همه جانبه رسانه هاي تروريستي سعودي 
و انگليسي اما فعاليت هاي روزمره مردم و بازار ادامه داش�ت و تنها موارد بسيار جزئي از 

تعطيلي وجود داشت كه بس�ياري از آنها نيز با زور و اجبار و ترساندن كسبه با تهديدات 
صورت پذيرفت. كاربران اين همه تالش و عدم نتيجه گرفتن را نشانه اي از شكست مفتضحانه 
گروهك هاي برانداز دانستند. 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

      طراحي آرامگاه فردوسي، باال از كريم طاهرزاده و پايين از حسين لرزاده كه نهايتًا 
طرح حسين لرزاده انتخاب شد | از كانال تلگرامي »دانستني هاي عجيب«

دعوت ابتدايي قرآن كريم به حيا
آيت اهلل جوادي آملي: 

قرآن كريم قبل از اينكه ما را از جهنم بترساند، قبل از اينكه ما را به 
كيفر تلخ برنجاند، ما را به آن جهان بيني توحيدي لذت آور عادت 
داده است. در سوره مباركه علق كه اولين سوره ای  است كه طبق 
نقل مشهور بر وجود مبارك رس��ول گرامي)عليه و علي آله آالف 
التحيه و الثناء( نازل شد، در آنجا دارد: »الم يعلم بان اهلل يري«. انسان 
نمي داند كه خدا او را مي بيند؟ ما را به »حيا« دعوت كرده است، نه 
از جهنم ترساند! اين در سوره مباركه علق است كه بخش اولي اش، 
اولين آياتي است كه نازل شده. بعدها مسئله جهنم و ترساندن و آنها 
مطرح شد. اگر كسي اهل حيا نباشد، باالخره به او مي گويند: اين راه 

كه تو مي روي به دوزخ است. 
بنابراين اگر كسي به اين معارف آشنا شد، چه در خلوت، چه در جلوت، 
دست به خالف نمي زند، ظلم نمي كند. مگر مي شود يك انسان ناپرهيز 
در يك جاي خلوتي غذاي مسموم بخورد، بگويد پشت درهاي بسته 
است، من حاال امضا مي كنم؟! در چه باز باشد، چه بسته، غذاي سمي 
اثر دارد. اينكه مي بينيد گاهي در پشت در هاي بسته خالف مي كنند، 
گاهي مخفيانه خالف مي كنند، خيال مي كنند به اينكه اينها معلوم 
نيست، كسي نمي بيند! اين مكتب ) الم يعلم بان اهلل يري( كه در سوره 
مباركه علق هست، زندگي انسان را قرآني مي كند، يعني آدم مي داند 
هميشه در مشهد و در محضر و در منظر ذات اقدس  اله است، او دارد 
مي بيند ديگر! و اين را هم كه خداي سبحان فرمود اين كار را نكن، تقوا 

پيشه بگير، پرهيز بكن، براي اينكه اين كارِ سمي است!
منبع: كانال تلگرامي آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي( .

   آیينه نفس

ضريب صفر زمين

كانال تلگرامي »دانستني ها« نوشت: تعداد ستارگان به قدري زياد است كه در صورتي كه 
تنها ستارگان قابل مشاهده توسط انسان در كهكشان ها را ميان جمعيت كره زمين تقسيم 

كنيم، به هر فرد ۱۴0تريليون ستاره مي رسد!

مهدي مهرپور در توئيتي نوشت: در حالي كه صادرات نساجي ايران در اوايل دهه90 كه 
كش��ور در اوج تحريم هاي خارجي بود، باالي يك ميليارد دالر بود، در سال هاي اخير به 

سختي به ۵00ميليون دالر مي رسد! مشكل كجاست؟

عليرضا كوش��كي جهرمي در »گاهنامه مدير« 
نوش��ت: تقريباً همه اونايي كه دبيرستان رشته 
تجربي رو انتخ��اب مي كنن، ي��ه نيم نگاهي به 
رشته هاي پزش��كي دارن و همين بچه هايي كه 
مي خوان دكتر و پزشك بشن، يه درس دارن به 
اسم »زمين شناسي«. نكته جالبشم اين هستش 
كه ضريب اين درس در كنكور و براي رشته هاي 
پزش��كي صفر مطلقه، يعني چه ۱00 بزني، چه 
منفي ۳0 هيچ فرقي نميكنه. با اين ماجرا بررسي 

رفتارها خيلي ميتونه جالب باشه:
دانش آموزها، يا سر كالس نميرن يا اگرم به زور و 
التماس برن به احتمال زياد مشغول كاري غير از 
يادگيري درس ميشن. تازه با كلي اكراه به جاي 
زمين شناسي، ميگن زمين. براي همه درسا كتاب 
نكته و تست كنكور داريم به جز اين زمين شناسي 

زمينگير شده. 
سر جلسه كنكور هم سؤاالت زمين رو جدا ميدن و 
هركي هر كاري داشته باشه تو زمان آزمون زمين 
انجام ميده )خوراكي، دستشويي و...( اصاًل خود 

زنگ استراحت كنكوره. 
اولياي مدرس��ه هم هر كاري داشته باشن، زنگ 
بقيه درس��ا رو عمراً اشغال كنن، مستقيم ميرن 
سراغ زنگ زمين شناسي و اون كالس رو تعطيل 
ميكنن. چون مهم نيس��ت و ضريب��ش صفره و 
صداي كسي درنمياد و نكته جالبترش اينه كه 
روي انتخاب دبير همه درسا حساسيت دارن غير 

از اين درس بخت برگشته. هر كي شد، شد. 
والدين هم حاضرن كلي پول خرج كنن تا چيپس 

با طعم زيست شناس��ي براي عزيز دردونه شون 
بخرن تا ع��الوه بر فكر، ذائقه اي��ن عزيز در حال 
تحصيل هم ب��ا درس فخيمه زيست شناس��ي 
كه ضريب۴ داره، آش��نا بش��ه ولي هرگز حاضر 
نيس��تن يك كتاب كمك درسي زمين شناسي 
بياد تو خونشون. اصاًل ببينن بچشون داره زمين 
ميخونه، ش��ماتت ميكنن بدجوووور و كل اين 
اتفاقاتي كه رخ ميده به خاطر نظر تصميم گيرنده 
در خصوص اهميت درس زيست شناسي )بهتره 

بگيم بي اهميتي( هستش. 
اولين نتيجه اين تصميم عدم تمايل تقريباً هيچ 
دانش آموزي به تحصيل توي اين رشته هست، 
چون تو ذهن همه كم اهميتش كرديم. همه اينا 

رو گفتم كه به اين لحظه حساس برسيم: 
بسياري اوقات در سيستم ها، نحوه پاداش دهي و 
اولويت دهي هستن كه رفتار آدم ها رو ميسازن. 

ميخوام بگم اگه سيستم ها درست طراحي بشن، 
رفتارها به سمت مطلوب حركت ميكنه. در غير 
اين صورت نبايد از كالس��ي مث��ل درس زمين 
توقع پرورش نخبگان و شايستگان داشت. بذاريد 
چند تا مثال بزنم: چند وقت پيش متوجه شدم 
وزارت علوم تصميم گرفته در ارتقاي اس��تادان 
فعاليت هاي بين المللي )چاپ مقاالت در مجالت 
خارجي و چاپ كت��اب در انتش��ارات خارجي( 
تأثير زيادي نداشته باش��ه و از سوي ديگر دنبال 
بين المللي سازي دانشگاه ها و دريافت جايگاه هاي 
بين المللي هس��تيم، يادمون باشه ضريب صفر 
فعاليت هاي بين المللي عين ضريب صفر درس 
زمين شناسي هس��ت. نبايد ديگه توقع زيادي 
براي ارتقاي دانشگاه ها در عرصه هاي بين المللي 
داشت. يا فرض كنيد توي يك سازمان شايستگي 
و شايسته بودن ضريبش صفر باشه و آدم ها از هر 

مسير ديگه اي )رانت، پارتي و رفاقت( بتونن موفق 
بشن غير از مسير شايستگي. ديگه هيشكي دنبال 
توسعه شايس��تگي هاي خودش عمراً بره. همه 
ميرن سراغ درس زيست شناسي كه ضريبش۴ 
هس��ت و بعد يه مدت نتيجش ميش��ه... و كلي 

مثال هاي ديگه... 
جمع بندي كنم و تموم! سيستم ها نقش مهمي 
در شكل دهي به رفتار افراد از طريق اولويت بندي 
و سيستم پاداش دهي مناسب دارن و در همه  جا 
)خانواده، مدرسه، سازمان و جامعه( مصداق داره. 
بيش از 90درصد از رفتارهاي ما رو سيس��تم ها 
شكل ميدن و فقط ۱0درصدش بي تأثير و مستقل 

از محيط و سيستم است. 
چنانچه يه سازمان هدفش مشاركت و حضور همه 
اعضا توي تصميمات باشه و حاال اين سازمان بياد 
و توي آيين نامه ها و شرح فعاليت هاي سازماني، 
به مديرعامل يا حتي يك معاون يا مدير سازمان 
اختيارات و قدرت خيلي زيادي بده، شك نكنيد، 
بهترين و كاردرست ترين آدم و معتقدترين فرد به 
كار جمعي و مشاركت هم منتصب بشه، احتمال 
اينكه نظرات بقيه براش مهم باشن، خيلي ضعيف 
و محدود خواهد شد، چون غالباً سيستم ها رفتار 
رو هدايت ميكنن. مشاركت تو اين سازمان عين 

همون درس زمين دبيرستاني هاست. 
به نظر شما كجاها به موضوعات مهم و اولويت دار، 
»خودآگاه يا ناخ��ودآگاه« نگاه زمين شناس��ي 
داش��تيم و كجاها به موضوع��ات غيرمهم نگاه 

زيست شناسي؟ و نتيجه اين مهم چي بوده؟

به هر آدم چقدر ستاره مي رسد؟ مشكل صادرات نساجي چيست؟

 با ويرايشگر چهره ديزني
 پيري به  طرز شگفت انگيزي واقعيت مي يابد

كانال تلگرامي »هوش��يو« نوش��ت: 
كمپاني ديزني به  تازگ��ي از يك ابزار 
 FRAN هوش مصنوعي جديد با نام
رونمايي كرده اس��ت. FRAN يك 
مبدل تصوير است و با ويژگي هايي كه 
اين ويرايشگر چهره از خود نشان داده، 
به  نظر مي رسد ديزني يك برگ برنده 
در دس��تان خود دارد. اين ابزار حالت 

پيري و جواني را به  طرز شگفت انگيز و واقع بينانه اي به چهره كاراكترها خواهد نشاند. 
اين مدل در آزمايش هايي كه تاكنون از آن گرفته شده، دقت خيره كننده اي در سازگاري با سوژه هاي 
متحرك داشته است. از اين مبدل مي توان به  عنوان اكسيري براي جوان سازي و پير كردن شخصيت هاي 

ديزني ياد كرد كه توانسته است در نبرد با ديپ فيك، اين نرم افزار را از ميدان به در كند.
 

طراحان براندازي خودشان توهم براندازي ندارند
عليرضا كريمي در رشته توئيتي نوشت: 
ژنرال »عاميت س��عر« رئي��س اداره 
تحقيقات اطالعات نظامي نيروهاي 
مسلح رژيم اسرائيل اس��ت. او اخيراً 
درباره آشوب ها در ايران اظهار نظري 
داشته كه رويترز آن را منتشر كرده 
است. توجه شما را در توئيت هاي بعد 
به آنچه او گفت��ه جلب مي كنم. او در 
نقل مستقيمي كه رويترز آن را در گيومه قرار داده اظهار داشته: »رژيم سركوبگر ايران، از اين 
اعتراضات جان سالم به در خواهد برد.« دقت كنيد كه اين عين عبارت سعر است و من سعي 
كردم بدون دخل و تصرف آن را ترجمه كنم. اين اظهارات روز دوشنبه در انديشكده موسوم به 
مؤسسه گازيت صورت گرفته. اين مقام صهيونيست البته نقل هاي ديگري هم دارد كه به اهميت 
نقل فوق نيست، از جمله اينكه ايران ابزار الزم براي تقابل با شرايط فوق را دارد يا اينكه علل آنچه 
او اعتراضات خوانده، پس از فروكش كردن آنها بر جاي خود باقي خواهند ماند.  اما يك نكته 
ديگر هم در گزارش رويترز هست. رويترز شايد براي اولين بار در توصيف اغتشاشات اخير اين 

عبارات را به كار مي برد: »ناآرامي به شكل نامعمول طوالني و خشن.« 
شايد اولين بار باشد كه يك رسانه جريان غالب غربي به خشونت اغتشاشگران اعتراف مي كند. 
نكته اين است، آنهايي كه خود توهم »كار نظام به  زودي تمام است« را مي سازند، خود هرگز 
باوري به آن ندارند و مي دانند كه ش��دني نيس��ت. آنها براي ناآرام كردن ايران هر هزينه اي 
مي كنند، براي توهم سازي هم هزينه سنگيني كرده اند، سعودي اينترنشنال تنها يكي از اين 
هزينه هاي سنگين است.  آشوبگران بعيد است زبان انگليسي بفهمند اما بهتر است خودشان 
گزارش رويترز را بخوانند اگر مي فهمند. نكته جالب تر اينكه آنها تالش مي كنند براي افكار 
عمومي خودش��ان انتظارات غيرواقعي ايجاد نكنند و واقعيات را بي��ان كنند اما به اينجا كه 

مي رسد جز بر ساختن توهم براندازي دغدغه اي ندارند. 

خالق پينوكيو مي خواست چه بگويد؟
محمدرضا يوس��في در رشته توئيتي 
نوشت: همه  ما كارتون زيباي پينوكيو 
رو ديدي��م و از اون خاط��رات خوبي 
داريم، ولي شايد خيلي ها هيچ  چيز جز 
داستان سطحي از اين اثر فوق العاده رو 
متوجه نشن. نويسنده داستان كارلو 
كل��ودي مي گفت كه ه��دف از خلق 
ش��خصيت پ��در ژپتو، نش��ون دادن 
شخصيت خداوند »آفريدگار و خالق« بوده كه با چه عشق و عالقه اي پينوكيو رو خلق كرده بوده 
و در هر شرايطي از پينوكيو حمايت مي كرده، حتي وقتي كه پينوكيو از پدر ژپتو دور مي شده اما 
باز از حمايت و عشق خالقش بهره مند بوده. هدف نويسنده به تصوير كشيدن عشق هميشگي 
پروردگار نسبت به بنده اش توسط پدر ژپتو بوده است. هدف از خلق جوجه اردك »جينا« نشون 
دادن عقل، قلب و روح پاك پينوكيو بوده كه در هر شرايطي پينوكيو رو از انجام كارهاي اشتباه 
منع مي كرده و اين جوج��ه اردك پاك و معصوم رو خداوند در وج��ود همه  بندگانش به وديعه 
گذاشته اما انسان ها هم مثل پينوكيو هيچ وقت به الهامات و حرف هاي اين جوجه اردكشون گوش 
نميكنن و كار خودش��ون رو ميكنن و هميشه دچار س��ردرگمي و عذاب ميشن، همونطور كه 

پينوكيو هيچ  وقت به الهامات قلبش گوش نمي داد و هميشه دچار خسران مي شد. 
هدف از خلق شخصيت روباه و گربه نره به تصوير كش��يدن نفس پينوكيو بوده كه هميشه با 
وعده هاي پوچ و توخالي پينوكيو رو به گمراهي ميكشوندن و مايه  دوري پينوكيو از پدر ژپتو 

ميشدن، همونطور كه انسان ها با پيروي از نفس درونشون از خداوند دور ميشن. 
اگه يادتون باش��ه پينوكيو دروغ كه مي گفت دماغش دراز مي ش��د و پ��ري مهربون اون رو 
مي بخشيد و دوباره دماغش خوب مي شد، نويسنده مي گفت منظور من از خلق اين سكانس 
اين بوده كه به بيننده بگم كه دروغ توازن و تعادل روح پاك آدمي رو به هم ميريزه و مجبور 
بودم اين رو توي جس��م پينوكيو نش��ون بدم و همه  انس��ان ها هميش��ه يه پري مهربون در 

وجودشون دارن كه به محض بازگشت از گناه اونا رو مي بخشه و در آغوش مي گيره. 
اگه يادتون باشه توي يه قسمتي روباه و گربه نره با تعاريف آنچناني از يك شهربازي پينوكيو رو 
گول ميزنن و سوار بر يك كالسكه  بزك شده ميرن به شهر آرزوهاشون، وقتي صبح بيدار ميشن 
تبديل به يه حيوان دراز گوش ميشن و اينجا پينوكيو ميفهمه كه اشتباه كرده. كارلو كلودي ميگه: 
اغلب انسان ها گول نفس خودشون رو ميخورن و در پي زرق و برق دنيا، سوار بر اين كالسكه ها 

ميشن و وقتي به مقصد ميرسن، متوجه ميشن كه گوششون دراز شده و اشتباه كردن. 
سرتونو درد نيارم، نويسنده ميگه بعد اينكه پينوكيو وقتي تمام دنيا رو گشت و تمام اشتباهاتش رو 
كرد، آخرش تصميم ميگيره كه پيش پدر ژپتو برگرده و وقتي ميرسه از ژپتوي پير ميخواد كه اون رو 
تبديل به يه انسان واقعي كنه، چون ديگه از چوبي بودن خسته شده بوده و صبح بيدار ميشه مي بينه 
كه آرزوش برآورده شده. كارلو كلودي ميگه هدفم از خلق اين سكانس اين بوده كه به مخاطب بگم كه 

اگه به سوي خالق خودت برگردي يك انسان واقعي ميشي وگرنه پينوكيوي چوبي بيش نيستيم. 

 واكنش هاي كاربران به شگفتي سازي مراكش 
در برابر اسپانيا

 از سجده شكر تا حمايت از فلسطين
پ�س از ب�ازي مراك�ش و اس�پانيا در روز سه ش�نبه و پي�روزي 
مراكش ط�ي ضرب�ات پنالت�ي، كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي 
از پي�روزي تي�م مل�ي مراك�ش و صعود ب�ه مرحله يك هش�تم 
نهايي به عنوان يك�ي از ش�گفتي هاي جام جهان�ي۲۰۲۲ تعبير 
كردند. جش�ن پاي�ان بازي مراكش�ي ها ب�ا پرچم فلس�طين نيز 
از ديگ�ر نكات�ي بود ك�ه توجه كارب�ران را ب�ه خود جل�ب كرد. 
حسنين حداد در اين خصوص توئيت كرد: »چيه اين فوتبال، مراكش 
اسپانيارو از جام جهاني حذف كرد، مراكشي ها و طرفداراشون حسابي از 

فلسطين حمايت كرده بودن، دمشون گرم. #وحدت«
سامان ماهور نيز نوشت: »مراكش اسپانيا را برد. تيم مراكش از پيشگامان 

برافراشتن پرچم فلسطين در قطر بود.«
همچنين صفحه توئيتري »اخ في اهلل« بيان داشت: »يكي از مشخصات 
بارز مردم مراكش، برعكس دولتش��ون، حمايت از فلسطينه. پيروزي 
امشبشون رو به مردم دوس��تدار فلس��طين مراكش  تبريك ميگيم و 

اميدواريم دولت تطبيع گرشون هم سرعقل بياد.«
رضا عبدي پ��ور در خصوص اين بازي بيان داش��ت: »تيم مراكش تنها 
تيم مس��لماني اس��ت كه در تاريخ جام جهاني معادالت عادي س��ازي 
رژيم صهيونيستي را به هم زده است؛ چه بازيكنانش و چه تماشاگرانش، 
انگار براي مردم فلسطين در ميدان مي جنگند، صميمانه مي خواهم اين 

تيم برنده جام جهاني شود.«
كاربري با ن��ام »حاج احمد« نيز در توئيتي نوش��ت: »س��جده ش��كر 
بازيكن هاي مراكش بعد از شكست اس��پانيا يكي از به ياد ماندني ترين 

قاب هاي جام جهانيه...«.
همچنين امين بختياري اينگونه تعبير كرد: »مراكش مسلمان از آفريقا، 
بدون ستاره، اسپانياي قهرمان جام جهاني و يورو را شكست مي دهد. بله، 
بايد باور كرد كه نظم مستقر، وحي منزل نيست. اگر ايده  غرب برتري در 

فوتبال مي شكند، چرا در ساير عرصه ها نتواند فرو بريزد؟« 

 براي اعتراض
كسب وكار خودتان را تعطيل مي كنيد؟

فرزانه فخريان در توئيتي به طنز نوش��ت: اينهايي كه به اسم اعتراض 
كسب وكار خودشون رو تعطيل مي كنن، همون هايي هستند كه بچگي 

قهر مي كردن غذا نمي خوردن.

هنري كه كلمات از توصيفش ناتوانند
سارا پويان در توئيتي نوشت: واقعاً هيچ متني نميتونه اين شاهكار هنري رو 
توصيف كنه، فقط بايد نگاه كرد و نگاه كرد...  مسجد آقا بزرگ، كاشان زيبا. 
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