شهروندان شهر تلگرام
فصل دوم

دس لسوت اٍل تشخی هطالة سا تاص کشدین ٍلی تشخی اص دٍستاى هتَجِ ّذف اص اسائِ ی ایي هطالة ًطذًذ ٍ ایي سَال سا تِ کشات هطشح کشدًذ
کِ حاال ها اص تلگشام استفادُ کٌین یا خیش؟ ایي همالِ دس پی آسیة ضٌاسی اجتواعی استفادُ اص ضثکِ ّای اجتواعی ًیست ّذف تاص کشدى
ًمطِ ّای طشاح اصلی تلگشام ّست ٍ ایٌکِ اًٍْا چطَستِ جَاهع هختلف ًگاُ هی کٌٌذ ٍ چِ دیذگاّی ًسثت تِ ها داسًذ  ،چِ ًمطِ ّایی
تشای غیش اص خَدضَى هی کطٌذ
تْتشُ تشین سٍی هثحث اصلی هَى هتوشکض تطین
کوی تِ ًوادّایی کِ دس تصَیش استفادُ ضذُ دلت کٌین ّ ،وَى سگ سوت چپ کِ دس فکشش یک هَضک کاغزی است ایي هَضک ًواد
تلگشام است  ،ایي سگ کِ خَدش ًوایٌذُ ی هلتی است فمط ٍ فمط دس تصَس اًذیطِ ی تلگشام است
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دس حالیکِ پاییي صفحِ سوت چپ سا ًگاُ کٌیذ تلگشام دیگشی خَدًوایی هی کٌذ کِ آصاداًِ تاالی سش گشتِ لشاس گشفتِ است ٍ ایي یعٌی
خیلی ساحت ٍ تذٍى ایٌکِ اًذیطِ ای پطت سشش تاضِ ًمطِ ی تلگشام دس حال اجشاست ٍلی تلگشام تاالیی دس حذ ٍ اًذاصُ ی یک فکشُ اگش
فمط دس حَصُ ی اًذیطیذى لشاسش تذین ًطَى هیذُ هلتی ّستٌذ کِ ّوِ ی کاسّاضَى سٍ تا فکش ٍ اًذیطِ پیص هی تشًذ ًِ هثل هلت گشتِ

تلگشام تعذی دس گَضِ ی هیاًی سوت ساست است لشاس داسد دسست تاالی سش ّوَى گشتِ ی چاق ٍ خَش خیال

تلگشام دیگشی کِ دس ٍسط تصَیش تذست گشتِ است کِ اٍ سا سشگشم کشدُ است ٍ خیلی خَضحال است
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یادًٍِ دس هَسد پشًذُ ّا چی گفتین؟ ایٌجا تکویل تشش هی کٌین تِ پشًذُ ّا دلت کٌیذ ًواد کذٍم ضثکِ ی اجتواعی است ؟
دسستِ ًواد ضثکِ ی اجتواعی تَیتش هی تاضذ

تضسگاى جاهعِ ضٌاسی هعتمذًذ کِ دس هیاى ضثکِ ّای اجتواعی تَیتش اعتیادآٍس تشیي ًشم افضاس هحسَب هی ضَد ٍ کاستشاى صیادی سٍ هطغَل
خَدش کشدُ ا ست دس تصَیش سِ تاس ًواد تَیتش تکشاس ضذُ ٍ تثیٌیذ طشاح تلگشام اًٍْاسٍ دس کجا لشاس دادُ است

ّشسِ تاالی سش گشتِ ّاست گشتِ ّا هعتاد تِ ضثکِ ّای اجتواعی خَدتَى لضاٍت کٌیذ خَد ضوا چٌذیي تاس اص ّویي ضثکِ ّای اجتواعی
صذهِ دیذیي ؟؟ چطَس دل تستیي ٍ داغَى ضذیي؟؟ اعتیاد تِ ایي ضثکِ ّا گَیا ضذُ خاظ هشدهی کِ اٍى تاالیی ّا تِ ها لمة جْاى سَم سا
داسًذ  ،جْاًی کِ ّوِ تشاتش هتَلذ هیطَین ٍ تا الفاظ جْاى اٍ ٍ دٍم ٍ سَم ضٌاختِ هی ضین خَدتَى اًصاف ٍ طشص تفکش سا دس ایي طثمِ
تٌذی ّا ضاّذ تاضیي
یک لسوت سا اضاسُ کٌن  :سٍتاُ ًواد چِ هلتی است ؟؟؟
سٍتاُ پیش دسست حذس صدیي  ،اًگلیس تِ سٍتاُ پیش هعشٍف است حاال تِ ایي سٍتاُ ّا دلت کٌیذ سلطاى اصلی ٍ طشاح اصلی ایي ضْشًٍذاى ،
کسی جض اًگلیس خثیث ًیست تا الی چاُ ًفت ایستادُ ٍ تذٍى تَجِ تِ اهَسات دًیَی هثل غزا کِ االى ّوِ ی هاسا طی تشًاهِ سیضی جاهع
اسیش ٍ تشدُ ی ضکن کشدًذ داسُ تا دلت ّشچِ توام تش چاُ ًفت سا صیش ًظش هی گیشد ٍلی تِ چی فکش هیکٌِ دسستِ یَْدی ّا ّوَى دٍتا
هَضی کِ دس فکشش ًمص تستٌذ دس تاالی صفحِ خیلی آصاد ٍ سّا دس حال لذم صدى ّستي چشا؟؟ چَى خیالص ساحتِ

تِ پاییي صفحِ دلت کٌیذ دٍ فشضتِ کِ تِ صَست حیَاى ًوایص دادُ ضذى فشضتِ ی گشتِ ضکل ٍ سٍتاُ ضکل  ،فشضتِ گشتِ داسُ آٍاص هی
خًَِ ٍلی فشضتِ ی سٍتاُ صتًَطَ کٌاس دٌّص لشاس دادُ ٍ ایي یعٌی ضایذ آهادُ خَسدى ٍ تلعیذًِ

3

ٍ اها یک سٍتاُ دیگِ تا رسُ تیٌِ  ،رسُ تیي هیضاى دلت سٍ تاال هیثشُ ٍ ّوِ چیض سٍ دلیك تش ًطَى هیذُ دست سٍتاُ چیِ ّوَى تلگشام تثیٌیذ
چطَس تا دلت دس حال تشسسی تلگشام ّست تِ ًذٍق استخَاى ّا ًگاُ کٌیذ  ،استخَاى غزای سگ ّاست ٍ چمذس ّن غزا صیادُ ٍلی داخل
صٌذٍلچِ ّست  .کٌتشل غزای جْاى دست آى ّاست حاال تْتش تْتش هی فْوین کطَسّای آفشیمایی چطَس ّش سٍص تشای فمش غزایی جاى هی
سپاسًذ چَى طثك تشًاًِ سیضی آى ّا  ،یک عذُ اص هشدم ّویطِ هحکَم تِ هشگ ٍ ًاتَدی ّستٌذ حاال هتَجِ ضذیي چشا دس ایي تصَیش سگ
ّا تشسَ ّستٌذ  ،دم تکاى ًذٌّذ گشسٌگی دس اًتظاسضَى ّست دلیما سوت چپ ایي صٌذٍق  ،ظشف غزای خالی ّن ّست چَى دم تکاى
ًذادُ تشای صاحثص ظشفص خالیِ

ّذف اصلی ایي طشاحی صفحِ ً :طاى دادى حکَهت ٍاحذ جْاًی است ٍ یک سیطشُ عوَهی تش افکاس ٍ صًذگی هشدم جْاى تا هذیشیت ضیطاى
سجین
اها ها تا ًیشٍی ایواى ٍ تَکل تِ خذاًٍذ ًمطِ ی آى ّا سا ًمص تشآب هی کٌین

تحمیك ٍ پژٍّص
پشستَ هشٍجی
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