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تمام موازین بین المللی را به سخره گرفتند
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ترامپ؛ لبه پرتگاه و بازگشت؟
رســوایی های رئیــس جمهور آمریــکا بــه نقطه عطف
نزدیک می شــود .این رســوایی ها ابتدا با ورود رابرت
مولر ،سیاســی  -امنیتــی بود،اما اکنون با افشــاگری
هــای جیمز کومــی ممکن اســت کــه به یک رســوایی
اخالقی-حیثیتیتبدیلشود.بادرهمآمیختنشاخه
های سیاســی  -امنیتی با اخالقی -حیثیتی ،دونالد
ترامپ به مسیری ســوق داده خواهد شد که نهایت آن
میتوانداستیضاحرئیسجمهوریآمریکاباشد.بهنظر
می رســید با برکناری جنجالی جیمز کومی از ریاست
اداره تحقیقات فدرال ،اف بی آی ،دردسرهای رئیس
جمهوریآمریکا ازسوی یکیازاعضایکلیدیجامعه
اطالعاتی این کشــور تمام شده باشــد .کومی از سوی
ترامپبرکنارشدزیرارئیسجمهوریآمریکامعتقدبود
رئیسافبیآیبهوظایفخوددرقبالرسواییایمیلی
هیالری کلینتون ،نامزد شکست خورده در انتخابات
ریاست جمهوری ســال 2016عمل نکرده است  .اما
منتقدان،تصمیمجنجالیترامپدرعزلرئیساصلی
ترین نهــاد اطالعاتی و امنیتــی درون خــاک آمریکا را
تالشبرایسرپوشگذاشتندرپروندهدخالتروسیه
در انتخابات آمریکا توصیف مــی کردند.اکنون کومی
از ســایه بیرون آمده اســت تا تندترین و بی سابقه ترین
اتهامات را به یک رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا وارد
کند .مردی که تا یک سال پیش بر مسند نهاد پرقدرت
پلیس فدرال تکیه زده بود ،رئیس جمهــوری آمریکا را
به رهبران مافیا تشــبیه کرده اســت که از زیردستانش
وفاداری مطلق را طلب می کند .وی به همین بســنده
نکــرده و صالحیــت اخالقــی دونالــد ترامــپ را برای
ادامه ریاست جمهوری نیز زیر ســوال برده است .از آن
مهمتر،رئیسپیشینادارهتحقیقاتفدرال،عزلرئیس
جمهوری آمریکا را خواســتار شده اســت .کومی برای
توجیهضرورتبرکناریترامپ،شائبهوجوداطالعات
رسواکننده علیه رئیس جمهوری آمریکا توسط روسیه
رامطرحکردهاست.ویدرحمالتیبیسابقهدرتاریخ
سیاســی آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفته اســت:
«صادقانه بگویم هرگز فکــرش را هم نمی کردم چنین
واژههاییرابرزبانبیاورمامانمیدانمآیارئیسجمهور
کنونی آمریــکا (دونالد ترامپ ) و روســپی ها در ســال
 2013در مســکو روی یکدیگر ادرار کــرده اند یا خیر.
این امکان وجود دارد اما من نمــی دانم ».البته دونالد
ترامپ نیز بیکار ننشســت و در توفانی توئیتری ،رئیس
ســابق اف بی آی را هدف حمالت لفظی بی امان قرار
داد .رئیس جمهوری آمریکا ،کومــی را " آدم عوضی "،

" دروغگــو " و " فــراری " خواند که برای گرفتن شــغل با
" هیالری متقلــب " و " بیل (کلینتون) وحشــی " تبانی
کرده بود.به کارگیری چنین ادبیاتی از کسانی که هم
اکنونیامدتیقبلعهدهدارسمتهایمهمیدرآمریکا
بودهاند،ازافولاخالقعمومیبینسیاستمداراناین
کشورحکایتدارد.ضمناینکهنشانمیدهدموضوع
هایشکلگرفتهدربارهرئیسجمهوریآمریکابهنقطه
عطفسرنوشتسازینزدیکمیشود.چندروزپیش،
ماموران اف بی آی بــه خانه و دفتــر کار مایکل کوهن،
وکیل شــخصی دونالد ترامپ یورش بردنــد و مدارک
مهمی رامربوطبه موکلویتوقیفکردند.اینمدارک
می توانــد حقایقــی را از طیــف وســیعی از موضوعات
مختلف از تبانی انتخاباتی با روس هــا تا پرداخت حق
السکوتبههنرپیشهفیلمهایمستهجنیافرارمالیاتی
و پولشویی امپراتوری مالی دونالد ترامپ در "سازمان
ترامپ"برمالکند.هماکنونکوهندرمظاناتهاماتی
همانند سفر پنهانی به پراگ و دیدار با هکرهای روسی
برایکمکبهنفوذآنانبهستادانتخاباتیدموکراتها
و پرداخت  130هزار دالر حق الســکوت به استورمی
دنیلز ،هنرپیشه فیلم های مستهجن است که به رابطه
پنهانی با ترامپ در سال های قبل از ریاست جمهوری
آمریکااعترافکردهاست.ازسویدیگر،مولرازمقامات
مســئول در "ســازمان ترامپ " خواسته اســت مدارک
مالی دونالد ترامپ و بستگان وی شامل ایوانکا ترامپ
وجردکوشنر،دخترودامادرئیسجمهوریومشاوران
ارشــد وی را به هیئت تحقیق پرونده دخالت روسیه در
انتخابــات آمریکا تحویــل دهند .پیش بینی می شــود
در جریان بررسی این اســناد و مدارک ،رد پایی از فرار
مالیاتی ،پولشویی و معامالت مشکوک در امپراتوری
مالی ترامپ یافت شود.البته هم اکنون هیچ یک از این
مواردخطرفوریبرایرئیسجمهوریآمریکاومواجه
شدنویبارونداستیضاحایجادنمیکند.دونالدترامپ
هنوز به "دروغگویی زیر قسم " " ،تالش برای جلوگیری
از روشن شــدن حقیقت " و " مانع تراشی بر سر وظایف
کنگره"-سهجرمیکهمیتواندبهمحاکمهوبرکناری
رئیسجمهوریآمریکامنجرشود-متهمنشدهاست.
با این حــال ،ادامــه تحقیقات مولــر یا افشــاگری های
کومی ،چه بسا روند پرونده را به گونه ای سوق دهد که
رئیسجمهوریآمریکارسمابازجوییشودواحیانازیر
قسم،دروغبگوید.ضمناینکهافشاگریهایبیشتر،
از عیاشــی های ترامپ و تخلفات مالــی وی و برخی از
بســتگانش پرده بر مــی دارد که در نهایــت به تضعیف
موقعیت اخالقــی و حیثیتی رئیس جمهــوری آمریکا
خواهدانجامید.اینموضوعازایننظراهمیتداردکه
برایاغلبرایدهندگانمحافظهکاروسنتیآمریکا-
کسانی که پایگاه رای ترامپ در انتخابات سال2016
را تشــکیل می دادند  -فســاد اخالقــی و مالی رئیس
جمهوری آمریکا حتی در دوران پیش از ورود به قدرت،
غیرقابلپذیرشخواهدبودوچهبساهمینموضوعبه
شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای
کنگرهدرنوامبرامسالبینجامد.

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی:

قانون تلگرام قانون جنگل مدرن است

معاون محتوایی مرکز
ملــی فضــای مجــازی
تاکید کرد :استفاده از
یک پیامرســان کــه در
هیچ حــوزهای از هیچ
قانونــی پیــروی نمــی
کند ،به این معناســت
که مــا به مــردم توصیه
کنیمدرجامع همجازی
فعالیتکنندکهضابط هآنمانندقانونجنگلباشد.امیرخوراکیانمعاون
محتواییمرکزملیفضایمجازیدرگفتوگوباباشگاهخبرنگارانجوان
درباره امکان ضابطهمند شدن فعالیت تلگرام ،گفت :تا به حال تالشها
برایضابطهمندکردنفعالیتتلگرامنتیجهندادهاست.درخصوصاین
ضابطهمندیهمممکناستیکنوعسوءاستفادهرسانهایصورتبگیرد؛
به این معنا که تا صحبــت از همکاری و تعامل با مدیران تلگرام میشــود،
برخیفقطمیروندسراغبحثدادناطالعاتمردم،درصورتیکهبههیچ
وجهمسئل هاصلیایننیستبلکهبحثبرسرضوابطکلیکشورازجمله
ضوابط اقتصادی است ... .استفاده از یک پیامرسان که در هیچ حوزهای
از جمله اقتصاد ،رسانه ،فرهنگ ،خدمات ،تعامالت بین مردم ،خدمات
اداری و ...از هیچ قانون و ضوابطی پیروی نمی کند ،به این معناســت که
ما به مردم توصیه کنیم که بروند در یک جامعــ ه مجازی فعالیت کنند که
ضابط ه آن مانند قانون جنگل باشــد و هویت ،قانون و ضوابط در آن وجود
نداشته باشد .این به معنی تشویق به ســمت یک جامع ه بیقانون و به هم
ریخته ولی با عناوین زرق و برق دار یا یک قانون جنگل مدرن اســت...در
مسئل ه صندوقهای اعتباری با وجود این که فقط بخش کوچکی از مردم
درگیر آن بودند ،همه شــاهد بودیم که چه مشــکل بزرگی برای کشور به
وجود آورد ،حاال اگر در یک فعالیت اقتصادی گسترده در یک پیامرسان،
چنینمشکلیپیشبیایدوناگهانهم هسرمایههایمردمدرمعرضخطر
قرار بگیرد ،مــردم به طور قطــع در چنین موقعیتی مســئوالن را مؤاخذه
خواهند کرد که چنین خطراتی اطالعرسانی و با آن مقابله نشده است.
وی همچنین با بیان این که شاهد رشد بســیار خوبی در پیامرسانهای
داخلیهستیم،افزود:هرهفتهشاهدایجادقابلیتهایجدیدهستیم.
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جنوبی می توانند مطلب موبوط به تیترذیل را که در صفحه اول آمده

استدرشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییاسایتاینترنتیروزنامه

خراسانبهنشانی www.khorasannews.comمطالعهکنند.

ذخیرهسدهایخراسانرضویفقط 23درصد

اجارهسدمعبر!
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میزان -آیتا...آملیالریجانیرئیسقوهقضاییه بااشارهبهحملهاخیرآمریکا،انگلیسوفرانسهبهمناطقیازسوریهگفت :اینکشورهابرخالفتمامموازین
بینالمللی،اخالقیوانسانیبیشاز ۱۰۰موشکبهسوریهشلیککردند.چنیناقدامیرانهسازمانمللتجویزکردهبودونهموازینحقوقبینالمللچنین
اجازهایرامیداد،اماآمریکاومتحدانشموازینبینالمللیرابهسخرهگرفتندوباطرحدروغتکراریاستفادهازسالحهایشیمیاییبهاینمنطقهحملهکردند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• ماجرای گم شدن آقای مرتضوی آینه تمام قد برخی
ضعف هاست که باعث شده برخی به راحتی دست به هر
خالفیبزنند.
••اگر رانندگان سازمان تاکسیرانی به اینترنت متصل
شوند همانند تاکسی اینترنتی مردم مطمئنا استقبال
خوبیخواهندکرد.چونمورداعتمادمردمهستند.
••منع به کارگیری بازنشسته ها در سازمان های دولتی
خوب است ولی مشکل اصلی بازنشسته نشدن در موعد
مقرراست.بعضی 35سالخدمتکردهاندوهرسالهم
ابقامیشوند.
••برای تعویض کارت ملی به پست شعبه 3مراجعه کردم
با داشتن کد پستی منزلم گفتند باید دوبــاره بگیری و
 2400تومان هم هزینه کردم .این جزو هزینه ها نبوده
درصورتیکهبرایگرفتنکارتهمخودمانبایدبهپست
مراجعهکنیم.
••من راننده یکی از این آژانس های مظلوم داخل شهر
هستم.یکنفرهمبهحرفدلماوبهمشکالتاینجامعه
بیکسرسیدگیکند.
••در جواب آقایی که از تعطیالت ایران گفته باید گفت با
یکحسابسرانگشتیاکثرکشورهایجهاندوروزثابت
تعطیلی دارند که می شود سالی  96روز ولی چیزی که
باعث پیشرفت می شود کیفیت کار است که ما کم داریم
وگرنهما 20روزهمکمترتعطیلهستیم.
••تمامعزیزانیکهبراینرخارزپیاممیدهندبدانندنرخ
ارزدستدولتاستودولتوبانکمرکزیهمازافزایش
آنکسبدرآمددارند.
••متعلقات مستمری کارگران بازنشسته را یا همانند
کارگران شاغل یا همانند کارمندان بازنشسته همسان
سازیکنید.
••افرادی که یاران احمدی نژاد بودند و حاال از او برائت
جسته اند مگر همان هایی نبودند که می گفتند کاپشن
و ماشین و  ...او نشانه ساده زیستی اوست .کدام را باور
کنیم؟
••سیستمی که آن قدر به مرتضوی اعتماد داشت که در
دوران رسیدگی به پرونده های اتهامی او برایش حکم
خروج از کشور و مشرف شدن به عتبات عالیات صادر می
کردبایدجوابگویمخفیشدنیامتواریشدناوباشد.
••خیلیبرامجالببوددوروزپیشمحمولهایازاصفهان
از طریق پایانه مسافربری ارسال شد که هزینه رو ارسال
کننده پرداخته بود .وقتی رفتم بگیرم  3500پرداخت
کــردم 2500 .هزینه انبار داری 1000 ،تومان بابت
پارکینگ! وقتی یه تعاونی عهده دار یه مرسوله میشه و
هزینه نقل و انتقال می گیره باز انبارداری چیه؟! چرا
ورودی اصلی انبار رو غل و زنجیر کردن و راننده رو مجبور

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

میکننتاازپارکینگپایانهواردشه؟
•• کسی نیست که به مردم پاسخ دهد که چه دستانی در
کاراستتاباحمایتازافرادیچونسعیدمرتضویآبروی
نظاموحاکمیتدرمعرضخطرقرارگیرد؟
••گفتهشدهکهیکمیلیونونیمنفرمتقاضیمهاجرتبه
کاناداواسترالیاهستند.کاششرایطکشوربهگونهایبود
کههیچایرانیتحصیلکردهوفعالاقتصادیفکرخروج
ازکشوررانمیکرد!
••دوســت عزیزی که تعطیالت ســال  96را  76روز و
بیشترینمیزانتعطیالتدرجهاناعالمکرد،یکسری
بهتقویمبزنداوال 76روزنبودهبلکه 81روزبودهودربیشتر
نقاطجهاندوروزدرهفتهتعطیلهستندوبدوناحتساب
تعطیالت مناسبتی و  ...حداقل 104روز تعطیلی شنبه
و یک شنبه دارنــد ،ضمنا اقتصاد از جای دیگری ضربه
خوردهاست.
••لطفا بس کنید ،هر دولتی که میاد رو کار از تخلفات
میلیاردیدولتقبلیصحبتمیکنه!کمیبهفکرمردم
باشید .دولتمردان باید حالل مشکالت باشند نه این که
دامن بزنند به این همه مشکل .یکی به جای یک شغل
چندتاشغلدارهیکیهمشغلیندارهوبیکارشرمندهزن
وبچهاست.
••چراعدهایکهدرسال 88ازجناباحمدینژادحمایت
می کردند در سال  97از ایشان برائت می جویند؟ واقعا
ایرادکجاست؟
••من به حال خانواده آقای نقی معمولی غبطه می خورم
که چرا آن ها با این زندگی معمولی و متوسط شان سوار
بالنشدندولیمنهنوزخیر!واقعاانصافه؟!
••من یک معلم بازنشسته ام .در سال  85ضمانت هفت
میلیون تومان وام گیرنده را در بانک الزهرا که االن شده
کاسپین تقبل کردم االن این پول شده  27میلیون با روز
شماربیشترازششهزارتوماندیرکردوهرروزهمبیشتر
میشه.اینباعثبدبختیچندخانوارشدهازجملهخودم
سوالمناینهکهاگهوامگیرندهتاآخرعمرنخواستوامش
روبدهبایدبانکهمینطوربهبدبختکردنضامنادامه
بده؟هیچکسنیستجوابمابدبختوبیچارههاروبده؟
••چرا تامین اجتماعی در واریز حقوق بازنشستگی تعلل
می کند؟ آیا حقوق کارمندان خودش را هم با تاخیر می
دهد؟
••به خاطر بارش بی دریغ باران رحمتت سپاس گزاریم.
لطفتبرسرماهمارهمستدامباد.
••چرا بعضی از خانواده ها نمی خواهند قبول کنند که
سرنوشت و تقدیر دست خداست .چشم کور می شود و
نباید فرزند خود را سرزنش کرد باید دلداری داد و کمک
فکری و مادی کرد .خودت خواستی و کردی که نشد

نمابر05137009129 :

حرف!
••واقعابایدتاسفخوردبرایآنهاییکهمیتوانندبرای
تیمشهرشونکاریبکنندولیفقطبهفکرجیبخودشان
هستند .اگه خبر برسه بهشون که مشکی پوشان سودی
براشوندارهجفتپامیپرنوسطتیم.
••از گزارشگر روزنامه می خواهیم از استادان ادبیات
فارسی راجع به این اسم های عجیب و غریب که تا چند
سالپیشنبودوحاالهمهمیشنویمتوضیحدهند:رونیکا
وروبیکا!سون،آوینا،الیناوآترینا.
•• آقایروحانیتورمسنگینغالببرجامعهوگرانشدن
دالر خدایی نکرده در زندگی شما و آقای جهانگیری و
برادرانتان و زندگی وزیران دلسوز جامعه تان تاثیر منفی
نگذاشته باشد که ما واقعا راضی نیستیم که شماها اذیت
بشین.نکنهخداینکردهافسردهبشینماطاقتنگرانی
وافسردگیشماهارانداریم.
••کوچک و بزرگ نشستیم کاله قرمزی را دیدیم حال
کردیمازآقایطهماسبوجبلیهمراهباصداپیشههای
هنرمندمانندهدایتی.ممنونیم ازآقایمدیریوعباسی
برایدورهمیوخندهبازار.عمرشانطوالنی!
••سالم خراسان گرامی .خواهش می کنم از پرونده
پردیسبان گزارشی تهیه کنید که آخر به کجا رسید و ما
سهامدارانتاکیبایدصبرکنیم؟
••زیباییزندگیایناستکهبیخبردعایتکنند.نبینی
و نگاهت کنند .نباشی و یادت کنند .ندانی و دوستت
بدارند.
••دوست عزیز کارمند ،اگر حال و حوصله نداری بچه
هایت را تفریح ببری چرا به تفریح دیگران عیب می
گیری؟ بسیاری از معضالت اجتماعی به خصوص در
جوانان ناشی از نبود تفریح است .مگر پارک بردن بچه
ها هزینه دارد؟! تفریحات بسیاری وجود دارد که ارزان
و در دسترس است.
•• وزیر بهداشت که به قول شما از نجومی بگیران حمایت
میکند ازمتمولترینوزیرانوافرادکشوراستویکیاز
بهترینکلینیکهایخصوصیچشمپزشکیرادرکشور
دارد .جالب است که ایشان با سهمیه و پول بیت المال
پزشکومتخصصشدهاستاماحاالطلبکارنیزاست!
•• جناب نوبخت می فرمایند ما حق نداریم منابع مردم را
که از نفت و صادرات حاصل می شود به آسانی در اختیار
عده ای قرار دهیم تا در کشورهای دیگر ویال بخرند.
دست خوش بابا ،یعنی به سختی به عده خاص که سخت
اند در اختیارشان قرار می دهید!
••خواهشمندمبهسازندگانسریالآنامبفرماییددیگهآب
بستن به سریالشون هم حدی داره! لطفا تمومش کنید.
وقتمردمبیشازاینهاارزشداره!
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غافلگیری ژاوی ازمالقات مسی درتهران # ،بجای _ زندان!

13.9

غافلگیری ژاوی از مالقات مسی در تهران!
ژاوی ستاره اسپانیایی تیم
السد قطر که به همراه این
تیمبرایبازیباپرسپولیس
در لیگ قهرمانان به تهران
آمـــده ب ــود بــا دیـــدن مسی
ایرانی متعجب شــد .در ویدئو ی منتشر شــده با
استفادهازقابلیت QRمیتوانیدجزئیاتایناتفاق
جالب را ببینید .کاربری درباره این ویدئو نوشت:
«خیلی آدم زرنگیه این مسی ایرانی .پیرهن ژاوی
رو با امضا گرفت ازش فــردا همونو با قیمت باال
میفروشه ».و کاربر دیگری نوشت« :کاسبی راه
انداختهواسهخودشطرف».

68.1

کنایهرشیدپوربهپیراهنتیمملیوعصبانیت
فدراسیونیها
بعدازموجگستردهانتقادات
بهپیراهنبدونطراحیتیم
ملی که قــرار اســت در جام
جهانی از آن استفاده شود،
رضارشیدپوردربرنامهحاالخورشیدضمنانتقاداز
ایناتفاقباطنزیگزندهفدراسیوننشینانفوتبال
را عصبانی کرد .سوتی رشیدپور در اعالم این نکته
که از پیراهن تیم ملی رونمایی شده سبب شد تا
فدراسیونیها واکنشی تند به این مسئله داشته
باشند .کاربری در این خصوص نوشت« :حرف
حق تلخه آقایون بهشون برخورده ».و کاربر دیگری
یــادآور شد« :صــرف این که رشیدپور به اشتباه از
کلمه رونمایی استفاده کرده ،چیزی از مسئولیت
فدراسیوندربارهپیراهنتیمملیمثالحذفتصویر
یوز،کمنمیکنه».

16.6

وقتی #بجای_زندان داغ میشود
با اجرای قانون صدور رای محکومیتهای اجتماعی
برای برخی مجرمان به جای زندان ،قضات حکمهای
تنبیهیاجتماعیصادرمیکنند.اتفاقیکهبا#بجای_
زنــدان مــورد توجه قــرار گرفته اســت .در آخرین این
احکام ،یک قاضی برای دختر 13سالهای که متهم به
مشارکتدردزدیبوده،حکمجالبیصادرکردهاست.
دراینحکمآمده«:شمارانصیحتمیکنمکهبهچنین
کاری نپردازید ،چون باعث میشود اقوام و آشنایان به
شمابهچشمیکانساننامطمئننگاهکنند.اگرمجدد
تکرارشودمانندیکانسانبزرگسالبرخوردقانونی
میشود».کاربریدراینبارهنوشت«:خوبهکهبهجای
زندان برای برخی محکومیتها تنبیههای سازنده
اجتماعی در نظر گرفته شود اما از آن طرف باید این
تنبیهاتجنبهاصالحیهمداشتهباشد».

8.3

زندگی هنگ کنگی در خانههای تابوتی!
عکاس کانادایی دو سال
وق ــت گــذاشــت تــا شــرایــط
زندگیدرمحلههایقدیمی
و فقیرنشین هنگکنگ را
مستند کــنــد .او نـــام ایــن
خانهها را که به انــدازه یک تشک خــواب یک نفره
است «خانههای قفسی و تابوتی» گذاشته است.
تصاویر بیشتر این خانهها را میتوانید با استفاده از
قابلیت QRدراینجامشاهدهکنید.کاربریدرباره
این تصاویر نوشت« :فقر و فاصله طبقاتی هر جا که
باشه دردناکه ».و کاربری هم نوشت« :این سبک از
زندگی برای مردمان کشورهای پرجمعیتی مثل
هنگکنگبهیکعادتتبدیلشدهاست».

111.7

73.2

توفان سرخ  ،یزد را در نوردید!
تصاویر وحشتناک توفان
روز گذشته در یزد که توفان
سرخ نامیده شد ،در فضای
مــجــازی م ــورد تــوجــه قــرار
گــرفــت .کــاربــری نوشت:
«شبیه فیلمهای وحشتناکه .خدا به داد مردم این
شهر برسه .واقعا وحشتناک بوده ».و کاربر دیگری
نوشت« :شبیه توفان چند ســال پیش تهرانه».
کاربری هم نوشت« :خسارتهای زیــادی هم به
درختانوبرخیماشینهاواردکرده».

یک تیر و دو نشان با !# Notme
 # Notmeبعد از کمپین  # Metooسر و صدای
زیادی به پا کرده است .این کمپین زنان آمریکایی
طــرفــدار ترامپ را نشان میدهد که در مقابل
کمپین آزارجنسی با حمل اسلحه میگویند « :من
نه»! یعنی من مورد تجاوز قرار نگرفتهام .اتفاقی
که وجه دیگر آن حمایت این زنان از قانون آزادی
حمل سالح در آمریکاست .کاربری آمریکایی
نوشت« :از این که من جزو این کمپین نیستم،
خوشحالم ».وکاربر دیگری از ایالت تگزاس در این
باره نوشت« :من با این کمپین موافقم به شرط آن
که از این سالح برای هر مبارزهای استفاده نشود
و کارکردش فقط دفاع از خود در برابر آزار جنسی
یا هرجرم آزاردهنده و ناعادالنه دیگری باشد».
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