
  كاربري با نام »زينب بانو«:
فكر كنم نزديك به ۱۵ سال هست كه ديگه 
عالقه اي به فوتبال و جام جهاني ندارم، ولي 
حاال مسئله ملي شده همه مس��ابقه هارو با 
عشق و دعا براي پيروزي تيم ملي مون نگاه 

مي كنم. 
  كاربري با نام »شهاب«:

تا اينجاي كار كه نمي خوايد طرفدار تيم ملي 
ايران باشيد مش��كلي نداره، نميشه كه همه 
رو مجبور كرد وطن پرست باشن، ولي وقتي 
از انگليس با اون هم��ه جنايت در حق مردم 
ايران )قبل و بعد از انقالب( حمايت مي كنيد 
 داري��د دياثت سياس��ي خودت��ون رو فرياد 

مي زنيد. 
  اميرحسين روزبهاني:

ف��ارغ از ه��ر تفك��ر و س��ليقه اي، »هويت 
مش��ترك ملي« ما، بر همه اختالفات و حب 

و بغض ها ارجحيت داره؛ با تمام وجود براي 
افتخارآفريني تيم ملي فوتبال كش��ورمون 

آرزوي موفقيت و سربلندي مي كنيم. 
  مريم جوادي:

خدايا خ��ودت به خون ش��هداي اين نظام و 
شهيد عزيزمان حاج قاسم، يكي از معجزات 
خودت رو براي تيم فوتبال ما رقم بزن. الهي 
كه به كوري چشم دش��منان تا يك چهارم 

نهايي بريم. 
  احسان تقدسي:

آن كسي كه به شما مي گويد تيم ملي ايران 
تيم ملي جمهوري اس��المي است، به دنبال 
تغيير »هويت« شما به عنوان بخشي از يك 
ملت و يك امپراتوري بزرگ به نام »ايران« و 
در حال آماده كردن ذهن شما براي پذيرش 
»تجزيه« ايران اس��ت. نگذاريد ذهن شما را 

تغيير دهند. 

  نرگس خليلي:
مهم نيست از كدوم قوم هستيم؛ مهم اينكه 
براي ايران قوي بجنگيم. با آرزوي موفقيت 

براي بچه هاي تيم ملي. 
  احسان شريف نيا:

بنده و خانواده ام به  رغم مشكالت معيشتي و 
اقتصادي در كنار تيم ملي كشورم هستيم و 
آرزوي موفقيت و پيروزي در مقابل انگليس 

رو داريم. #براي_ايران
  فواد شمس:

انگلستان با اختالف در صدر جدول كشورهايي 
است كه بيشترين ظلم را به مردم ايران كرده. 
هر گرايش سياسي اي كه داشته باشيد، در بد 
بودن انگلستان با مردم ايران شك نبايد بكنيد. 
فقط بايد يك زامبي مسخ  شده باشيد كه امروز 
به عنوان يك ايراني طرفدار تيم فوتبال انگليس 

باشيد. خيلي نابود شديد. 

  همايون زندي زاده:
فوتبال اينقدر مهم اس��ت. آنقدر بر معادالت 
جهان تأثير دارد. اينقدر آدم ها را درگير مي كند 
كه خيلي ها حتي اگر كشورشان در جام جهاني 
حاضر نباشد، طرفدار يكي از تيم هاي حاضر 
مي ش��وند. بي وطن ها براي شكست تيم ملي 
كشورشان دعا مي كنند و در پيروزي آن اشك 

مي ريزند. بي وطن ها علف هرزند. 
  عطيه شاپوري:

امروز بعد از پايان بازي نتيجه هرچي كه باشه 
تيم فوتبال جمهوري اس��المي ايران برنده  
است؛ چون خيليا آرزو داشتن كه اين بچه ها 

پاشون به زمين چمن نرسه... . 
  ليلي يزدي:

با يوز ايراني شوخي نكنيد بچه هاي با غيرت 
ايران #براي_ايران جونش��ون هم مي دهند 

حاال يكي تو ميدون يكي تو زمين فوتبال. 

یوزهای ایران پشت به بی وطن ها کردند
شور جام جهاني در ميان كاربران شبكه هاي اجتماعي

همزمان با نخستين بازي ايران در جام جهاني شور اين رقابت ها در ميان كاربران شبكه هاي 
اجتماعي نيز بيشتر و بيشتر مي شود. كاربران از تيم ملي ايران حمايت كرده و تالش دارند 
با توئيت هاي خود به تيم شور و انگيزه دهند. كاربران برخي از افراد را كه به تيم ملي اهانت 

كرده يا آرزوي باخت تيم را دارند، بي وطناني دانستند كه ميهن خود را رها كرده اند. كاربران 
تيم ملي فوتبال را نمادي از هويت مشترك مردم ايران دانستند كه همه را با ساليق و اقوام 
مختلف به يكديگر پيوند مي دهد. 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

      عكس جالب از دروازه بان قطر 
موقع گل خوردن

مؤدب شدن به آداب زينت است
آيت اهلل محمدباقر تحريري:

مؤدب ش��دن به آداب براى همگان، به ويژه ب��راى طالبان علوم 
ديني زينت اس��ت. از اين جهت امام علي)ع( در بيان اوصاف علم 
و عالمان مي فرمايد: »َو َمالُهُ  الَأَْدب «، يعنى همانگونه كه انسان با 
مال و سرمايه مي تواند تجارت كند، سود ببرد و به ديگران نيز سود 
برس��اند و نيازمندي هاى مادى آنها را برآورده نمايد، عالم نيز با 
مؤدب بودن به آداب گوناگون، هم خودش از علم خويش بهره  مند 
مي شود و هم ديگران از آن و از سيره و روشش الگو مي گيرند، پس 
بايد عالم در مؤدب شدن به آداب از ديگران پيشى گيرد. چنانكه 
امام على)ع( مي فرمايد: »كسى كه خودش را پيشواى مردم قرار 
مي دهد، بايد قبل از ياد دادن به ديگران به ياد دادن خويش شروع 
كند و بايد مؤدب شدن او به سيره و روشش، قبل از مؤدب شدنش 
به زبان باشد و ياد دهنده به خويش و تأديب كننده  آن، سزاوارتر به 

بزرگداشت از معلم و تأديب كننده  مردم است.«
منبع: كانال »صراط مستقيم« 

برگرفته از كتاب گام هاي آغازين سلوك

   آیينه نفس

توصيه هاي يك كتابخوان حرفه اي براي كتابخواني

وحيد حاجي پور در توئيتي نوشت: چند س��التون بود كه فهميديد #يوهان_گوته شاعر 
نامدار آلماني عاشق اميرالمؤمنين )ع( بوده و نام ايشان را مدام مي نوشته؟ ]عكس مربوط 
به[ دس��تخط گوته با عنوان علي ولي اهلل كه فطرس مديا دو سال پيش، براي نخستين 

بار منتشر كرد. 

دانيال معمار در توئيتي نوشت: درمان سرطان خون با ژن درماني، افتتاح بخش مهم خط آهن 
بلوچستان، بهره برداري از پااليشگاه فراسرزميني، راه اندازي چند كارخانه، افتتاح يكي از 
بزرگ ترين تلسكوپ هاي جهان، موفقيت ماهواره بر و... اينها خبرهاي خوب دو ماه گذشته 

ايران ماست، اما شايد به گوش تان هم نرسيده است. همين را دشمن مي خواهد. 

توجه به كت��اب و كتابخواني هم��واره يكي 
از دغدغه ه��اي فرهنگي حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي بوده و هست؛ »خط حزب اهلل« به 
مناسبت فرارسيدن روز كتاب و كتابخواني، 
گزيده اي از بيانات رهب��ر انقالب درباره اين 
موض��وع را بازخواني كرده اس��ت. در ادامه 
برخي از نكات آم��ده را در اين گزارش مرور 

كرده ايم:
۱( انس تاريخ��ي ملت ايران ب��ا كتاب: »ما 
به عنوان مل��ت ايران و به عن��وان يك ملت 
مسلمان، ارتباطمان با كتاب، ارتباط بنياني و 
عميق و كهن است. ما امروز و ديروز با مقوله  
كتاب آشنا نشده ايم. در كشور ما، به خصوص 
بعد از انتشار اس��الم، كتابخانه هاي عظيم، 
مجموعه هاي علمي، مكتوبات باارزش، يك 
س��ابقه  كهن تاريخي دارد. ما ملتي هستيم 
كه با كتاب خيلي س��ابقه داري��م؛ در طول 
قرن هاي متمادي با كتاب انس داشته ايم.« 

۱۳۹۰/۴/۲۹
۲( جاي كت��اب را هيچ چي��زي نمي گيرد: 
»هرچه ما پيش بروي��م، احتياج ما به كتاب 
بيشتر خواهد ش��د. اينكه كسي تصور كند 
با پديدآمدن وسائل ارتباط جمعى جديد و 
نوظهور، كتاب منزوي خواهد شد، خطاست. 
كتاب روزب��ه روز در جامعه  بش��ري اهميت 
بيش��تري پيدا مي كند. ابزاره��اي نوظهور 
مهم ترين هنرشان اين اس��ت كه مضمون، 
محتواي و خ��ود كتاب ها را راحت و آس��ان 
منتقل كنند. ج��اي كت��اب را هيچ چيزي 

نمي گيرد.«۱۳۹۰/۴/۲۹ 
۳( دروازه اي به سوي جهان دانش و معرفت: 
»كتاب ، دروازه اي  به  س��وي  جهان  گسترده 

دانش  و معرفت  اس��ت  و كتاب  خوب  يكي  از 
بهترين  ابزارهاي  كمال  بش��ري . كسي  كه  با 
اين  دنياي  زيبا و زندگي  بخش ، دنياي  كتاب  
ارتباط ندارد بي شك  از مهم ترين  دستاورد 
انساني  و نيز از بيشترين  معارف  الهي  و بشري  
محروم  اس��ت ... با اين  ديدگاه ، به  روش��ني  
مي ت��وان  ارزش  و مفهوم  رم��زي  عميق  اين  
حقيقت  تاريخي  را دريافت  كه  اولين  خطاب  
خدواند متعال  به  پيامبر گرامي  اس��الم  اين  
است  كه  بخوان ! و در اولين  س��وره  اي  كه  بر 
آن  فرستاده   عظيم الشأن  خداوند فرود آمده ، 
نام  قلم  به  تجليل  ياد شده  است : اقرأ و ربك  

االكرم ، الذي  علم  بالقلم.« ۱۳۷۲/۱۰/۴
۴( از مطالعه نكردن ملت هر ساعت خسارت 
مي بينيم: »ملت ما مطالعه ك��ردن را اصاًل 
جزو كارهاي بشري نمي دانند! مثل خوراك 
و ورزش و ديگ��ر چيزهايي كه جزو كارهاي 
معمول انسان اس��ت، مطالعه اصاًل جزو اين 
چيزها نيست! آدم بايد عنوان ديگري داشته 

باشد - يا بايد ش��ب امتحانش باشد؛ يا بايد 
معلم در مدرس��ه از آدم بخواهد؛ يا بايد يك 
دانش��مند باش��د؛ يا بايد بخواهد در جايي 
س��خنراني كند - تا موجب شود كه مطالعه 
كند! اين چه  قدر خسارت است!؟ واقعاً خدا 
مي داند من وقتي يادم مي آيد - و اين چيزي 
اس��ت كه تقريباً هيچ وقت از يادم نمي رود 
- كه مردم ما مطالعه كردن را بلد نيس��تند، 
به قلب من فش��ار مي آيد! از اين بابت ما چه  
قدر داريم هر ساعت خسارت مي بينيم!؟« 

۱۳۷۰/۱۱/۲۹
۵( كتابخواني را جزو عادات خود قرار دهيد: 
»هر كس كتاب بخواند، به بخشي از معارف 
موجود عالم دست خواهد يافت و از خبرهايي 
كه در دنيا هست از خبرهايي كه بوده و حتي 
از آنچه در هم��ه  زمينه ها خواهد بود، مطلع 
خواهد شد. لذا كتابخواني را بايد جزو عادات 

خودمان قرار دهيم.«۱۳۷۲/۲/۲۱ 
6( كتابخواني در سنين پايين مؤثرتر است: 

»كتابخواني در سنين بنده غالباً تأثيرش به 
مراتب كمتر اس��ت از كتابخواني در سنين 
جوان ها... آنچه هميشه براي انسان مي ماند، 
كتابخواني در سنين پايين است. جوانان شما، 
كودكان شما هرچه مي توانند كتاب بخوانند؛ 
در فنون مختلف، در راه هاي مختلف، مطلبي 

ياد بگيرند.«۱۳۹۱/۷/۲۰ 
۷( تأمل و كار ذهني در كتابخواني را تمرين 
كنيد: »بعضي از ذهن ها اهل كتابند؛ منتها 
كتاب آسان، كتابي كه احتياج به فكركردن 
نداشته باش��د. عيبي ندارد اين هم كتاب 
خواندن اس��ت، نفي نمي كني��م، اما بهتر 
از اي��ن ش��يوه  كتابخوان��ي اين اس��ت كه 
انس��ان در مجموعه  كتابخوانى خود بتواند 
بياميزد كتاب آسان را - فرض كنيد رمان 
را خاطره را كتاب هاي تاريخي آسان را - با 
كتاب هايى كه احتي��اج دارد به فكركردن، 
مطالعه كردن؛ اين نوع كتاب ها را بايد وارد 
مقوله  كتابخواني كرد. ذهن را عادت بدهيم 
به اينكه اهل تأمل و اهل تدقيق باشد؛ ذهن 
كار كند و در مواجهه  با كتاب فعاليت كند.« 

۱۳۹۰/۴/۲۹
8( از اوقات ضايع ش��ونده براي كتابخواني 
اس��تفاده كنيد: »توقع من از همه مردم اين 
است كه كتاب و كتابخواني را جدي بگيرند 
و از همه اوقات ضايع ش��ونده خود مثاًل در 
تاكسي، اتوبوس يا موارد ديگر استفاده كنند 
و به مطالعه و كتابخوان��ي بپردازند، چراكه 
اگر مردم ع��ادت كنند ت��ا از اينگونه اوقات 
خود به خوبي براي مطالعه اس��تفاده كنند، 
جامعه به پيش رفته و ترق��ي خواهد كرد.« 

۱۳۷۵/۲/۲۲

گوته آلماني عاشق حضرت علي بود خبرهاي خوب ۲ ماه گذشته كه شايد نديده باشيد

سوريه يا افغانستان شدن از همين جا شروع مي شود
رضا حس��ين زاده در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: اول آرزوي شكس��ت 
تيم ملي ات را در جام جهاني مي كني، 
بعد كم كم ياد مي گيري كه تجزيه 
ش��دن هم چي��ز بدي نيس��ت. چه 
اشكالي دارد كردها كشور خودشان 
را داش��ته باش��ند، ترك ها كش��ور 
خودش��ان را، عرب ها، بلوچ ها... بعد 
ياد مي گيري كه بگويي چه اشكالي داره ارتش امريكا بيايد براي كشورت دموكراسي بسازد، 
اصاًل چرا بايد ارتش داشته باشي، آنها مي آيند امنيتت را تأمين مي كنند، اقتصاد را آباد و بعد 
كه كشور روي ريل توسعه افتاد، مي روند و تو را در بهشتت تنها مي گذارند. مثل آلمان و ژاپن. 
بعد به خودت مي آيي مي بيني شدي يك كارگر افغانستاني در كشور همسايه، در  اتاقي سه 
در چهار در يك ساختمان نيمه كاره با ۱۲ نفر ديگر. هوا سرد است و مغزت يخ زده و حتي فكر 
كردن به اينكه روزي پول هات اندازه رفتن به اروپا ش��ود هم گرمش نمي كند. البته اين به 
شرطي است كه ساعت ۳ صبح، وقتي كه ۱۵ نفري در پژو ۴۰۵ پسر بلوچ كه دارد شما را از 
زاهدان به كرمان مي ب��رد و ناگهان پاي��ش را روي ترمز مي گذارد و دس��تش روي بوق، به 

گاردريل كنار جاده برخورد نكنيد و نميري. 
به خودت مي آيي و مي بيني شده اي يك سوري، روي قايق فكستني جوانك تُرك به مقصد 
يونان در يك ش��ب طوفاني. به خودت مي آيي و مي بيني وسط مديترانه  داري براي زندگي 
دس��ت و پا مي زني، بعد چش��مانت را باز مي كني، مي بيني كف مديترانه خوابيده عراقي، 
خوابيده افغاني، خوابيده سوري، سوري، سوري. كلي هم وطن و هم شهري، انگاري در يكي 
از محله هاي حلب هس��تي. آرام مي گيري، در آغوش هموطنانت ب��ه خواب مي روي. تمام 

دردهات تمام مي شود.

مؤلفه هاي نه گانه صميميت
كانال تلگرامي »حامين مديا« برشي 
از كت��اب زوج درمان��ي اث��ر دنيس 
باگاروزي را به اشتراك گذاشت. در 
اي��ن بخ��ش از كت��اب مي خوانيم: 
صميميت يك نياز واقع��ي و از نياز 
بنيادي تري به نام دلبستگي نشئت 
مي گي��رد. صميمي��ت را چگون��ه 
مي ش��ود معنا ك��رد؟ مؤلفه هاي نه 

گانه صميميت عبارتند از:
۱( صميميت عاطفي: سهيم شدن احساسات مثبت و منفي با همسر

 ۲( صميميت روانشناختي: توانايي افشاي موضوعات مهم و شخصي خود با همسر كه بدين 
منظور بايد ابتدا امنيت فرد در رابطه تضمين ش��ده باش��د؛ يعني فرد ترس از طرد شدن يا 

مسخره شدن يا تنبيه شدن را نداشته باشد.
  ۳(صميميت عقالني: در ميان گذاشتن عقايد و افكار و باورهاي خود با همسر، عنصر اصلي 
در ايجاد و نگهداري صميميت عقالني توانايي نقش گزيني role- taking يعني توانايي 

ديدن جهان از دريچه چشمان همسر مي باشد.
 ۴( صميميت جنسي: در ميان گذاشتن افكار و احساس��ات و خيال پردازي هاي جنسي با 

همسر
۵( صميميت جسمي)غيرجنسي(: نياز به تماس جس��مي و فيزيكي با همسر مثل گرفتن 

دست ها يا ماساژ دادن و...
 6( صميميت معنوي: در ميان گذاش��تن افكار، باورها، تجربه ها درباره موضوعات مذهبي، 

متافيزيكي و اخالقي و معناي زندگي و رابطه با خدا و جهان بعد از مرگ و... با همسر
۷( صميميت زيبايي شناختي: در ميان گذاشتن احساسات، افكار، باورها، تجارب و ادراكاتي 
فرد آنها را به دليل زيبايي شان دوست دارد. موسيقي، ش��عر، نقاشي و تمامي فعاليت هاي 

هنري را مي توان در اين حيطه در نظر گرفت.
 8( صميميت اجتماعي و تفريحي: انجام فعاليت ها و تجربه ه��اي لذتبخش با يكديگر چه 

اجتماعي و چه خانوادگي و چه فعاليت هاي دو نفره.
 ۹( صميمي��ت زمان��ي: يعن��ي اينك��ه اف��راد چق��در دوس��ت دارن��د ب��راي همس��ر 
خ��ود در زندگ��ي زناش��ويي وق��ت ص��رف كنن��د. برخ��ي اف��راد ۱۵ دقيق��ه 
را كاف��ي مي دانن��د و برخ��ي ديگ��ر دو ت��ا س��ه س��اعت زم��ان را ني��از دارن��د. 

توطئه جديد عليه اميد فوتبالي
رها عبداللهي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: سلبريتي هاي صحنه گردان 
اغتشاش اين روزها مشغول كوبيدن 
تيم ملي و سمپاش��ي فضا عليه آن 
هستند. به بازيكنان توهين مي كنند، 
آنان را متهم به عدم همراهي با مردم 
مي كنند، درباره آنان شايعه س��ازي 
مي كنند و حتي علناً آرزوي باخت و 

حذف تيم ايران را دارند. 
مقام معظم رهبري فرمودند: اميدآفريني شاخص ايران دوستي  است و اميدستيزي شاخص 
ايران ستيزي. هركس عليه اميد مردم اقدامي كند، ايران ستيز است. حتي اگر خودش مدعي 
طرفداري ايران و مردم باش��د. ضدانقالب و سلبريتي هاي اغتشاش��گر مي دانند مردم اگر 
حالشان خوب باشد، ديگر به حرفشان گوش نمي دهند و كمتر دروغ هايشان را باور مي كنند. 
چيزي كه اين روزها مي تواند مردم را خوشحال و اميدوار كند و تأثيرپذيري از فضاي منفي 
و تاريك ش��ايعات را كم و احتمال پيوستن شان به صف اغتش��اش را از بين ببرد، موفقيت 
ملي پوشان در قطر است. شروع برگزاري بازي ها احتماالً جمع زيادي از همين نوجواناني كه 
پياده نظام اغتشاش شده اند را از خيابان ها جمع كند. از همين رو تمام توانشان را اين روزها 

گذاشته اند تا تيم ملي را تضعيف كنند و از عالقه و توجه مردم به بازي ها كم كنند.
 اينكه اين آقاي بازيگر براي بازيكنان تيم ملي به دروغ مي نويسد: »مردم دعا مي كنند ببازيد« 
جز براي خراب كردن روحيه بازيكنان معناي ديگري دارد؟ يا آقاي خواننده كه در اعتراض 
به استفاده از آهنگش روي كليپ حمايت از تيم ملي مي گويد، اين روزها فوتبال و ملحقاتش 
كمترين اهميتي براي من ندارد، قصدش جز اين است توجهات را از بازي ها كم كند و حال 
جوانان فوتبال دوست را بگيرد؟ حتي صداوسيما هم نسبت به ايجاد شور در مردم به نسبت 

جام هاي قبلي به شدت عملكرد سرد و بي حالي دارد.  
مردم ايران در ميانه جنگ بزرگي هس��تند كه شرارت ها و خش��ونت هاي كف خيابان نيمه 
كوچك تر آن و نيم بزرگ تر آن جنگ تحميلي نااميدي  اس��ت. سلبريتي ها در اين جنگ به 
جان اميد مردم افتاده اند؛ پس س��الح ما هم در دفاع از ايران و مردم مان سالح اميدآفريني 
ا س��ت. رهبري همين را از همه فعاالن خواس��تند. همين جام جهاني و حضور تيم ملي يك 
اتفاق حال  خوب كن است كه بايد قدرش را دانس��ت و با تمام توان براي موفقيتش دعا و از 

آن حمايت كرد. كم نگذاريم!

لشكرسازي كاذب، انبوه سازي دروغ
سيداحمد رضوي در كانال ش��خصي خود در »پيام رسان ايتا« نوشت: مقام 
معظم رهبري در ديدار با مردم اصفهان فرمودند: »تا اين س��اعت بحمداهلل 
دشمن شكس��ت خورده. قصد دش��من اين بود كه مردم را وارد ميدان كند 
و مردم نش��ان دادند كه با دشمن همراه نيس��تند. البته دشمن در رسانه ها 
لشكرس��ازي مي كند؛ لشكرس��ازي كاذب، انبوه س��ازي دروغ. مي بينيد در 
رسانه هاي گوناگون دش��من، جوري وانمود مي كند كه آدم غافل و بي خبر 
تصور  كند كه واقعاً يك خبري است؛ ]در حالي كه[ واقع قضيه اين نيست. آنچه 
انبوه است، آنچه عظيم است، حضور مردم در خدمت انقالب و در ميدان هاي 
انقالب است. اين بله، اين خيلي عظيم است، اما آن طرف نه. خواستند مردم 
را وارد كنند، ]اما[ مردم زدند توي دهنشان.« )۱۴۰۱/۰8/۲8( چقدر دقيق؛ 
لشكرس��ازي كاذب، انبوه س��ازي دروغ؛ واقعاً همينه، پمپاژ گسترده دروغ و 
لشكرسازي هاي فيك، دو راهبرد رسانه اي دشمن در جنگ رسانه اي بر عليه 
كشور و مردم است. مراقب باشيم تا در تله لشكر كاذب و هجوم دروغ هايش 

قرار نگيريم تا جاي جالد و شهيد را در ذهن مان تغيير ندهند. 

اين رفتارها را اشتباه تعبير نكنيد
كانال تلگرامي تبيان نوش��ت: رفتارهايي كه نبايد اشتباه تعبير بشوند: 
»بعضي ها بي ادبي  رو = به جاي عزت نفس«، »بعضي ها گستاخي رو = به 
جاي يكرنگي«، »بعضي ها بدون فكر عمل كردن رو = ريسك پذيري«، 
»بعضي ها خردكردن ديگران رو = بي تفاوت برخورد كردن«، »بعضي ها 
حركات ناشايست رو = آزادي عمل و اعتقاد شخصي« و خيلي از كارهاي 
ديگه كه اشتباه تعبير ميش��ه و بايد خيلي مراقب باش��يم كه كارها رو 
اشتباه متوجه نشيم تا بعد در مسير اش��تباه حركت نكنيم و چون فكر 

مي كنيم كارمون درسته با تعصب و اطمينان خاطر انجام ميديم. 

اولين تلفن همراه دنيا
كانال تلگرامي »عجايب« نوشت: اولين تلفن همراه دنيا در سال ۱۹۷۳ كه 
متعلق به شركت موتوروال بود، نزديك ۱/۱ كيلوگرم وزن داشت. عمر باتري اش 

حدود ۳۰ دقيقه بود و به ۱۰ ساعت زمان نياز داشت تا مجدداً شارژ شود!. 

شكست خورده ها 
دست به تهديد اساتيد دانشگاه زدند

مجتبي زارعي در توئيتي نوشت: اينجا اتاق كار دو متخصص مسلمان در 
دانشگاه تهران است. وقتي ليبرال هاي امريكايي در انديشه شكست خوردند 
دكتر كچويان و دكتر پارسانيا را به ترور تهديد كردند. ما كه عمري است 
درپي شهادتيم، اما وزير علوم و معاونينش و آقايان عارف و توفيقي شوراي به 

اصطالح صنفي و همسويان شان در قبال اين تروريست ها مسئولند.  
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