
   نجاح محمدعلي:
جنايت تروريست هاي داعشي در جوانرود؛ 
ب��ه خان��ه اي ك��ه زن و بچه  در آن اس��ت 
با كوكت��ل مولوتف و نارنجك دست س��از 
حمله مي كنند. از ثاني��ه ۳۰ به بعد صداي 
جيغ و فري��اد زن و بچه از خان��ه به گوش 
مي رس��د. صاحبخانه هم از ت��رس و ميان 
آتش از خانه اش بيرون مي آيد و او را مجبور 

مي كنند كه شعار ضدنظام دهد. 
   فهيمه هداوند:

شهر رو كه عماًل كردند ميدون جنگ! زن و 
بچه مردم نه تنها تو خيابون امنيت ندارن، 
تو خونه هاش��ون هم هر لحظه بايد منتظر 
حادثه و آتيش س��وزي باش��ن. بعد ميگن 
جوانرود رو دريابيد! منتظر باشيد به زودي 

با گوني ميان خدمتتون. 
   علي چاهخوزاده:

اوباش و تجزيه طلب ها تو جوانرود اينجوري 
كوكتل مولوتف ميندازن داخل خونه اي كه 
بچه و زن بي گناه هست، بعد تروريست هاي 
رس��انه اي جنجال به پا مي كنن��د كه واي 

مردم رو كشتند. 
   كاربري با نام »صدرا«:

غارت كردن منازل در پيرانش��هر و ش��عار 
قاس��ملو دادن كه يكي از رهب��ران تجزيه 
طلب، بازم ]كسي[ هست فكر كنه اينا مردم 

عادي هستن؟
   علي يزدي:

وقتي مي گيم نقشه تجزيه هست، عده اي 
هنوز هس��تند كه ب��اور نمي كنن��د!  چرا 
اينقدر ش��هرهاي مرزي كردستان ملتهب 
و شورشيان مسلح شدند!؟ فيه تأمل! بايد 
كردستان عراق را شخم زد تا ريشه اين فتنه 

خشك شود. #جوانرود
   محمدجواد محمدزاده:

تروريست ها در جوانرود با كوكتل و نارنجك 

دست س��از به خانه  مردم حمل��ه و آنها رو 
مجبور مي كنند عليه نظام و رهبري ش��عار 
بدهند. اون وقت تروريس��ت هاي رسانه اي 
از دروغ س��ركوب م��ردم جوانرود توس��ط 

جمهوري اسالمي ميگن. 
   كاربري با نام »وحيد«:

تو جوانرود رفتن مقر تيپ س��پاه و تصرف، 
انب��ار مهمات و خال��ي كنند؛ بع��د انتظار 
داش��تن با گل خوش��امد بگن بهشون! يه 
مشت س��اده لوح هم ننه من غريبم بازي 
در ميارند... كجاي دنيا انتظار داريد اينجور 

مواقع تيراندازي نكنن؟
   عبداهلل گنجي:

يك مس��ئول امريكايي دو هفته پيش گفت: 
از كردستان عراق س��الح وارد ايران مي شود 

و مردم  دارند مسلح مي ش��وند. حاال يك نفر 
ديگرشان مي گويد نگران مهاباد و... است، يعني 
هم مي كشند و هم سرقبر گريه مي كنند. هم 
محل قتل را خودشان آدرس مي دهند و هم 

نشستن سر قبر را. جالب نيست؟ #خباثت
   فائزه طاليي:

تجزيه  طلبا تو كردس��تان دست به اسلحه 
بردن و م��ردم رو ترور ميكن��ن؛ نيروهاي 
امنيتي ميخوان دفاع كنن يه عده ميگن چرا 
كشتار مي كنيد؟! باور كن اين اسمش دفاع 
از مردمه نه كشتار. البته روضه خوندن واسه 

تويي كه تيمت انگليسه بي فايده است!
   وحيد يامين پور:

علي كريمي باز ه��م دروغ گف��ت. اين بار 
جازدن عكسي از كابل به  جاي جوانرود. آيا 

اين دروغ ها به اعتبارش پيش طرفدارانش 
لطمه نمي زند؟ نه! واقعيت اين اس��ت كه 
صدق و كذب اين اخبار مهم نيس��ت؛ اين 
اخبار اساس��اً براي باور كردن نيست، بلكه 
گلوله هايي است كه خشاب تروريست هاي 

رسانه اي با آن پر مي شود. 
   عليرضا زادبر:

آقاي كريمي فقط چند دقيقه براي راستي 
آزمايي مطالبي كه منتشر مي كنيد، وقت 
اختص��اص دهيد! صحنه انفج��ار در كابل 
افغانس��تان را فق��ط به خاط��ر چند كلمه 
فارس��ي در تصوير به نام جوانرود ايران جا 
مي زنيد؟ مي دانيد ما و مردم افغانستان زبان 
مشترك داريم. شايد با اين تحريكات شما 

يك خون بيشتر ريخته شود.

غارت كردن خانه ها  اعتراض مردمي است؟!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به آشوب ها در جوانرود

انتشار تصاويري از بي حرمتي برخي از آش�وبگران در جوانرود به يك خانه و مجبوركردن 
اهل خانه به بي حرمتي به مسئوالن نظام صداي انتقادي كاربران شبكه هاي اجتماعي را به 
دنبال داشت. كاربران از اين بي حرمتي اعالم بيزاري كردند و از نيروهاي امنيتي خواستند 

تا هر چه س�ريع تر عام�الن اين بي حرمتي ب�ه ناموس ايران�ي را به مجازات خود رس�اند. 
كاربران همچنين انتشار برخي اخبار جعلي از سوي عده اي از سلبريتي ها را هم دستي در 
اقدامات تروريستي 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

      هديه  »مهدي طارمي« به شهداي شاهچراغ | مادر مهدي طارمي پيش از 
آغاز جام جهاني گفته بود: »دوست دارم مهدي گل هايش را به شهداي شاهچراغ 

تقديم كند« | از تسنيم

هر وقت اوضاع تنگ بود، انفاق كنيد
مرحوم ميرزا اسماعيل دوالبي)ره(:

 روحيه تان را خلوت كنيد تا بزرگ شود. دنيا را مى توان مهمان كرد. 
با دل تان مى توانيد براى همه روى زمين دعا كنيد. بگوييد خدايا آن 
سفره اى را كه براى من انداخته اى براى اينها هم بينداز. هرگاه خلوت 
كرديد و چيزى آمد، ريخت وپاش كنيد و براى ديگران هم بخواهيد. 
هر وقت اوضاع تنگ بود، چه از جهت مادى و چه از جهت معنوى انفاق 
كنيد. اگر حال عبادتى، تجلى نمازى و چيزهاى خوب ديگرى نصيب 
شما شد، ريخت وپاش كنيد. حتى التذاذ عبادات به اين بدن هم سر در 
مى آورد. در نماز، اين بدن شما هم التذاذى مى برد كه محال است در 
طبيعت به اين شدت براى شما فراهم شود. آن لذت ايمانى، مخصوص 
خود شماست.   در جاى خلوتى كه مى نشينيد تجلى خدا همه چيز را 
جواهر مى كند، سنگ را در مى كند. اينها همه بر اثر صبر است. درها 
همه سنگ بوده اند. تجلى خدا به كوهى كه هيچ شرط و مشكلى ندارد 
مى خورد، آن را آب مى كند و در پديد مى آيد. انس��ان هم همينطور 
ِة* مردم همانند معدن هاى  َهِب َوالِفضَّ است؛ ألّناُس َمعاِدُن َكَمعاِدِن الذَّ
طال و نقره هستند. پيغمبر خدا )ص( مثال زده است؛ يعنى خدا از همين 

بشر معادنى را درست مى كند، شما را نورانى و قوى مى كند. 
مؤمن اينطور اس��ت. اول گوش��ت و خاك بود، او را با محبت آب و 
دوباره سفت مى كنند. بعد هم او را راه مى اندازند و خودش را نشانش 
مى دهند. ان شاءاهلل خداوند متعال با همه شما اين چنين كند تا مرتب 

بگوييد خدا من را ساخته است. 
منبع: كانال »حاج محمد اس��ماعيل دوالبي، يادنامه« به استناد 

كتاب طوباي محبت، جلد يك، مجلس پانزدهم، صفحه ١٧۰

   آیينه نفس

نعره هاي تماشاگران نشانه چيست؟

فواد ايزدي در توئيتي نوش��ت: برايم جالب بود كه پنج گل از ش��ش گل امش��ب توسط 
آفريقايي تباره��ا زده ش��د. اس��تعمار انگليس اج��داد اين اف��راد را به بردگ��ي گرفت و 
سرزمين هايشان را غارت كرد و امروز نوادگان در تيم انگليس با افتخار سرود ملي مي خوانند 

و براي ارتقاي جايگاه انگليس تالش مي كنند. استعمار انگليس هنوز زنده است. 

اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: هيچ ارتشي به اندازه ارتش اياالت متحده مسبب جنگ، 
مرگ و كشتار انس��ان ها در جهان نيس��ت، اما وقتي زمان براي تجليل از همين ارتش فرا 
مي رسد، حتي فرمانده كل نيروهاي مسلح امريكا و همسرش هم براي آنان غذا سرو مي كنند. 

حفظ اقتدار ارتش، ركن اصلي حفظ امپراتوري امريكاست. 

كان��ال »ترجم��ان« مقال��ه اي از »م��ري 
پايلون« را با ترجمه »علي اميري« منتش��ر 
كرد. بخش هايي از اين مقاله را مي خوانيم: 
اس��ناد تاريخي مربوط  به رفتارهاي افراطي 
طرفدارها قدمتي ب��ه درازاي تاريخ دارد. در 
سال ۵۳۲ ميالدي در قسطنطنيه، طرفداران 
پس از يك مسابقه ارابه راني يك هفته را به 
شورشي خش��ن گذراندند؛ امروزه مورخان 
به آن »شورش هاي نيكا« مي گويند. تخمين 
زده مي ش��ود كه هزاران نفر كش��ته شدند. 
در شورش سيدني در س��ال ١۸٧۹، يكي از 
تصميمات داوري در مسابقه كريكت منجر 
شد به اينكه ۲ هزار تماشاگر به درون زمين 
س��رازير ش��وند. ورزش چه دارد كه ما را به 
حاشيه هاي رواني مي كش��اند؟ براي اعصار 
متمادي ورزش منجالبي از استعاره ها بوده 
اس��ت: ورزش جنگ اس��ت، ورزش مذهب 
اس��ت، ورزش تجارت اس��ت، ورزش عشق 
است، ورزش نفرت است، اما براساس شاخه اي 
از روانشناسي اجتماعي به نام نظريه مديريت 
هراس، جواب اين معما نه روي سكوها، بلكه 
در گورستان يافت مي شود. ورزش ربطي به 

زندگي ندارد، به مرگ مربوط است. 
يكي از نتايج كتاب عالمان��ه و برنده جايزه 
پوليتزر ارنس��ت بكر در س��ال ١۹٧۴، انكار 
مرگ، نظريه مديريت هراس اس��ت. مبناي 
استدالل اين نظريه تنش��ي رواني است كه 
انس��ان ها ميان ميل به زندگي و تشخيص 
ناچاري از مرگ تجرب��ه مي كنند. به عقيده 
بكر، جهان هراس انگيز است و انگيزه رفتار 
انساني نيازي زيستي به كنارآمدن با اضطراب 
است... مرگ تنها قطعيت در جهاني سرشار از 
عدم قطعيت هاست. بكر مي نويسد: »وظيفه 
اصلي حيات بشر قهرمان شدن و فراتررفتن از 

مرگ است.« بنابراين ما يك نظام قهرماني 
اتخاذ مي كنيم كه به ما اجازه مي دهد، باور 
داشته باش��يم زماني  كه در چيزي جاودانه، 
چيزي كه فراتر از ما دوام خواهد داشت - يك 
امپراتوري، مذهب يا تيم ورزشي-  مشاركت 

مي كنيم، مافوق مرگ قرار مي گيريم. 
جف گرينبرگ، استاد روانشناسي اجتماعي 
در دانشگاه آريزونا مي گويد:  ورزش زميني 
حاصلخيز براي نظريه مديريت هراس است. 
گرينبرگ مي گويد: »ورزش نسخه اي نمادين 
از نمايش زندگي اس��ت. اين يكي از داليلي 
است كه ما به  راحتي گرفتار آن مي شويم. برد 

و باخت مثل زندگي و مرگ است.«
كشمكش هاي ما – از قبيل كشمكش هايي 
مثل نبرد ميان طرفداران فوتبال بريتانيايي 
و روسي در فرانس��ه-  مي تواند ستيزهايي 
بر س��ر زندگي يا مرگ تلقي ش��وند؛ پروژه 
جاودانگي ي��ك نفر عليه ديگ��ري، جنگي 
براي به دس��ت آوردن عزت نفس و تصويري 
قهرمانانه از خود، آرزوهايي براي بهترين ها 
كه مي تواند به بدترين ها بينجامد. شورش 

تجلي خشم و خش��ونت است و وقتي توهم 
تيم به  مثابه قهرمان در هم شكسته است، ما 
را به مرگ نزديك تر مي كند. اين صرفاً درباره 
شكس��ت يك تيم نيس��ت، درباره احساس 

شكستي است كه خودمان داريم. 
گرينب��رگ مي گوي��د:  وقت��ي خ��ود را با 
ورزش��كاران هم تراز مي كني��م، به صورت 
نيابتي ازخالل دريچه هس��تي آنها زندگي 
مي كنيم. هر تش��ويقي از روي سكوها، ابراز 
شادي با كوبيدن س��ينه ها يا كف دست ها 
به هم يا هر دالري كه خرج پيراهن ورزشي 
مي شود، كنده كاري كوچكي در تالش براي 
گذاش��تن ردي بر اين جهان در برابر حضور 
ناگزير فرشته مرگ است. هر چقدر هم كه 
گذرا باشد، آن احساس واال تركيبي بي نقص 
از توانايي روانشناسي انس��اني و روايت هاي 
خطي ورزشي اس��ت. در قلمرويي محصور، 
برنده اي وجود دارد و بازن��ده اي. اگر به اين 
سرمايه عاطفي عظيم توجه كنيم، تعجب مان 
از روي آوردن طرفداران به خش��ونت هنگام 

ناراحت كننده  بودن اوضاع كمتر مي شود. 

نظريه پ��ردازان مديريت هراس مش��اهدات 
خود از س��كوهاي ورزش��گاه را در ساير عوالم 
ازجمله سياست و هاليوود نيز به كار بسته اند. 
هنگام بررسي نظرات جورج دابليو بوش پس از 
حمالت ١١ سپتامبر، پژوهشگران استدالل 
كردند آنهايي كه به ياد ميرايي خود افتاده بودند، 
بيشتر احتمال داشت تا از بوش و سياست هاي او 
حمايت كنند. آنها طي پژوهشي ديگر دريافتند 
افرادي كه به ياد مرگ افتاده اند، بيشتر محتمل 
اس��ت كه آرزوي شهرت داش��ته باشند، مثاًل 
عالق��ه اي مضاعف به داش��تن س��تاره اي در 
كهكشاني به نام خود، بخشي از »آرزوي تداوم 

نمادين فراسوي مرگ.«
س��المن مي گويد: ورزش��كاران نمي توانند 
به ش��هرت صرف بس��نده كنند. »در مقام 
ورزش��كار، اين قضيه مثل شهرت مضاعف  
شده است. شهرت شما به صرف مشهور بودن 
نيس��ت. همچنين بايد بتوانيد كاري كنيد 
كه ش��ما را در اين جهان بي همتا مي كند، 
بايد بتوانيد همه را روي كره زمين شكست 
دهيد. داريد كار جسماني شاخصي مي كنيد 
كه به نظر مي رس��د مرزهاي زمان و مكان را 
در مي نوردد. شما شهرت را با امر فراطبيعي 

تقويت مي كنيد.«
مرگ همچني��ن مي تواند انگي��زه اي براي 
ورزشكاران باش��د. در پژوهش��ي با عنوان 
»مي ميرد، امتياز مي گيرد« كه ۳۵ورزشكار 
مرد دانشگاهي بسكتباليست در آن شركت 
كردند، گرينب��رگ و هم��كاران دريافتند 
آنهايي كه به ميرايي خود انديشيده بودند، 
در موقعيتي كه موبه مو شبيه س��ازي شده 
بود، عملكردي بهتر از ش��ركت كنندگاني 
داشتند كه در ش��رايط كنترلي به ميرايي 

نينديشيده بودند. 

استعمار انگليس هنوز زنده است ركن اصلي حفظ امريكا

چرا فوتبال زيباست؟!
كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي 
آيت اهلل حائري ش��يرازي« ب��ه نقل از 
مرحوم حائري ش��يرازي نوشت: چرا 
فوتبال زيباست؟ چرا اهل عالم اينقدر 
عاشقانه نگاهش مي كنند؟ چرا اينقدر 
ه��وادار اين تيم و آن تيم مي ش��وند؟ 
ط��رف زار زار گريه مي كند؛ چون تيم 
مورد عالقه اش باخته! اي��ن ]زيبايي 
دوستي[ در خلقت انسان است. اينطور نيس��ت كه بگويي مثاًل اين آدم بچه اي است يا اين آدم 
كم ظرفيتي است. نخير زيباپسند است و تحت تأثير زيبايي اين ]ورزش[ قرار گرفته! به قول سعدي: 

همه كس عيب كنندم كه چرا دل به تو دادم؟ / بايد اول به تو گفتن كه چنين خوب چرايي؟
ببينيد فوتبال زيباست. اينهايي عاشقش مي شوند قابل مالمت نيستند: گرش ببيني و دست 

از ترنج بشناسي/ روا بود كه مالمت كني زليخا را. 
مردم كه بي خودي نيست كه از يك چيزي لذت مي برند. دنبال يك چيزي هستند؛ وقتي فوتبال را 
مي بينند داغ شان تازه مي شود. ممكن است نتواند بگويد من از چه چيِز فوتبال خوشم مي آيد، اما اين را 
يك محّقق مي تواند بفهمد. انسان »عدالت« مي خواهد؛ انسان »اعتدال« مي خواهد؛ انسان »تكامل« 
مي خواهد؛ انسان »اصطكاك مساعد بين انسان ها« مي خواهد؛ انسان »كرامت انساني« مي خواهد. 
آزادي و عدالت، گمشده هاي بشر اس��ت. در فوتبال، تركيب آزادي و عدالت وجود دارد. در فوتبال 
آزادي هست. عدالت هست. توسعه هست. نظارت هست. رقابت هست. همه هم در سطح باال. انسان ها 

گمشده شان را در اين بازي مي بينند. مردم در تماشاي فوتبال، دنبال مدينه فاضله هستند. 

 تأثير زندگي در نزديك محيط هاي آبي
 بر سالمت ذهني كودكان

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود 
به اشتراك گذاشت: يك مطالعه روي 
١۵ هزار نف��ر در ١۸كش��ور )١۴تا 
اروپايي و چهار تا غير اروپايي( انجام 
دادن و س��المت ذهني و رواني اين 
آدم ها رو بررسي كردن. بعد در مورد 
خاطرات و نوع سبك زندگيشون در 
كودكي پرس��يدن. مث��اًل چقدر به 
ساحل دريا يا رودخانه مي رفتند. چقدر در پارك هاي آبي رفت و آمد داشتن و... نتيجه جالب 
بوده، اونايي كه اين كارها رو به طور مستمر انجام ميدادن سالمت ذهني و رواني خيلي بهتري 
داشتند. خيلي كمتر در مقابل اضطراب و استرس كم ميارن و عموماً مشكالت رو آسون تر از 
بقيه پشت سر ميذارن! كارشناسان ميگن زندگي در كنار محيط هاي آبي تأثيرات مثبت بزرگي 
رو ي شخصيت ها داره كه هنوز ابعادش مشخص نشده اس��ت. حتي اون لحظه كه پدرها به 
بچه ها ش��نا ياد ميدن و بچه ياد ميگيره چطوري در آب بمونه هم روي ش��خصيت بچه در 
بزرگسالي تأثير داره! در مورد اونايي كه تو جنگل زندگي كردن هم تقريباً همين موارد قباًل 
اثبات شده بود! به هر جهت خوش به حال اون  خانواده هايي كه دستشون به اين چيزا ميرسه 

و در اين محيط ها زندگي كردن. خوش به حال بچه هاشون... 

راز چپ دستي آشكار شد
»مهر« نوش��ت: افالطون و ارس��طو 
چپ دست بودند و چارلز داروين نيز 
عادت به استفاده از دو دست داشته 
اس��ت. براس��اس بررس��ي ها، تنها 
١۰درصد از جمعيت دنيا چپ  دست 
هس��تند و به نظر مي رسد ميان اين 
افراد و راست  دس��ت ها تفاوت هاي 
رفتاري زيادي وجود داشته باشد. به 
 تازگي گروهي از نورولوژيست هاي مؤسسه تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( با اسكن مغز و 
با كمك آخرين فناوري هاي ژنتيك سرانجام موفق شدند پي به راز افراد چپ دست ببرند. در 
 LRRTM1 ماه هاي گذشته گروهي از دانشمندان انگليسي دانشگاه آكسفورد ژني را با عنوان
كشف كردند كه عامل بروز چپ دستي است. برمبناي اين تحقيق در افراد راست دست معموالً 
طرف چپ مغز مس��ئول كنترل عملكردهاي سرعت و زبان و طرف راس��ت وظيفه كنترل 
احساسات را به عهده دارد، اما در افرادي كه داراي اين ژن هستند اين مكانيسم برعكس است 
و بنابراين اين افراد چپ دست مي شوند، اما به تازگي دانشمندان »ام اي تي« با بررسي مغز افراد 
چپ دست به نتايج جديدي دست يافتند. بررسي اين دانشمندان نشان مي دهد كه مغز افراد 
چپ دست در رحم مادر بسيار آزادانه تر از مغز راست دست ها توسعه مي يابد، بنابراين به  راحتي 
از طراحي يك مغز استاندارد دور مي شود. به گفته محققان، در بيشتر مردم نيمكره چپ مغز 
براي اجراي برنامه هايي متخصص شده است كه فعاليت هايي مثل خواندن و صحبت كردن را 
كنترل مي كنند، اين در حالي است كه نيمكره راست بيشتر در فرآيندهاي كلي نگرانه مثل 
ادراك بينايي مشاركت دارد. بيشتر مردم روي نيمكره چپ مغز خود تسلط دارند و از آنجا هر 
يك از اين نيمكره ها طرف مخالف بدن را كنترل مي كنند، بنابراين اكثر مردم راست  دست 
هستند. براساس گزارش Philadelphia Inquirer، براي سال ها بسياري از روانشناسان 
معتقد بودند كه مغز چپ دست ها وارونه است، بنابراين توانايي زباني اين افراد در طرف راست 
اين اندام قرار گرفته است؛ اگرچه اين ديدگاه در برخي موارد صحيح است، اما جنبه عمومي 
ندارد. دانش��مندان در تحقيقات خود نشان دادند كه بس��ياري از راست دست ها يك الگوي 
مشخص را در استفاده از نيمكره راست خود براي توانايي هاي زباني دنبال مي كنند، در حالي 
كه مغز چپ دست ها كمتر قابل پيش بيني است و نمي تواند از يك الگوي مشخص در انجام 
فعاليت هاي زباني خود پيروي كند، به طوري كه توانايي زباني حدود نيمي از چپ دست ها در 
طرف چپ مغز آنها ١۰ درصد در طرف راست و ۴۰ درصد در مناطق مختلف هر دو نيمكره 
متمركز شده است. به گفته دانشمندان امريكايي، ژني كه به  تازگي دانشمندان انگليسي كشف 
كرده اند تنها در يك درصد از مجموع انسان ها بيان شده است، در حالي كه ١۰ درصد از مردم 
دنيا چپ دست هستند و به نظر مي رسد اين ويژگي رو به افزايش است. بنابراين چپ دستي 
بيش از آنكه وابسته به اين ژن داشته باشد به صفات ارثي ديگري وابسته است كه چگونگي 

توسعه مغز در دوران جنيني را كنترل مي كنند.

پله هاي موفقيت!
كان��ال تلگرامي »تبي��ان« نوش��ت: چيزي ك��ه موفقيت رو ميس��ازه، 
پيروزي هامون نيست. هميشه پشت همه بلندي  ها و دستاوردهاي زندگي 

كلي شكست ريز و درشت نشسته كه بايد پشت سرشون گذاشت. 

وطن فروشي عده اي اصالً جديد نيست!
كاربري با نام »آدم« در توئيتي نوش��ت: در جام جهاني ۹۸ براي بازي 
ايران و امريكا هم ٧هزار بليت خريدن و با عكس رجوي رفتن تو ورزشگاه 
جو رو متشنج كردن و عليه تيم ملي شعار دادن. اين اتفاقات اصاًل جديد 
نيست؛ فقط منافقين با كمك رسانه چهره كثيفشون رو پنهان كردند. 

ماري با رشد يك متر در ۲۰۰ ثانيه!
كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: آيا مي دانستيد يك نوع مار وجود دارد 
كه در هر ثانيه بدنش نيم سانتيمتر رشد مي كند، يعني در هر ۲۰۰ ثانيه يك 
متر! اما به محض اينكه دهان مار با بدنش تماس پيدا كند، مي ميرد. اين نوع مار 
تنها در موبايل هاي نوكيا پيدا مي شود.تشكر از اينكه متن رو با دقت خونديد. 

با شكست در بازي اول همه چيز تمام نشده
اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشت: اس��پانيا در جام جهاني ۲۰١۰ در 
حالي قهرمان جهان ش��د كه بازي اولش را در كمال شگفتي و برخالف 
اكثر پيش بيني ها به تيمي ضعيف تر از خودش، يعني سوئيس باخت. حاال 
كسي انتظار ندارد ايران قهرمان جام جهاني ۲۰۲۲ شود، اما با شكست 

دربازي اول، همه چيز تمام نشده و اميدوار به بازي هاي بعدي هستيم.
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