
   عبداهلل گنجي:
بعضي از كساني كه هر روز اينجا خود را براي 
تشییع جنازه رونقي آماده مي كردند، امروز 
كه او را خارج از محیط زندان ديدند، شوكه 
شدند و اين شهامت را داشتند كه بپرسند 
اين همه دروغ چرا؟ شما تازه فهمیديد بازي 
خورده ايد و اين دروغ را پذيرفتید، ما بیش 
از دو ماه اس��ت دروغ مي ش��ماريم از دهها 

هزار گذشته. 
   حمزه غالبي:

اخبار مربوط به حس��ین رونقي معلوم بود 
دروغ اس��ت. به جاي اينك��ه از دروغگويي 
حس��ین رونقي ها ش��اكي باش��ید، نگران 
زودباوري خودتان باشید و آسیب پذيري تان 
در مقابل كساني كه برنامه ريزي شده دروغ 

مي گويند. 
   سامان ماهور:

ديديد سر قضیه آن حسین رونقي چطور 

در خصوص پاي شكسته و اعتصاب غذايش 
به ش��ما دروغ گفتند؟ اي كاش بفهمید... 

اگر بفهمید. 
   سعيد خلخالي:

درسته پاهاي حس��ین رونقي رو نشكسته 
بودن ولي اعتصاب غذا كه... جان؟ اعتصاب 
غذا هم نكرده بود؟! پس جان  توماج صالحي 

در خطر است...!
   حسين دارابي:

]با اش��اره به تصوير منتشرش��ده از رونقي[: 
حس��ین رونقي بعد از ۶۰ روز اعتصاب غذا و 
شكستن پاها در شكنجه، چشمش هم داره 
كور میش��ه و گفتن دو روز ديگ��ه هم دووم 
نمیاره!  اينها دروغ هايي است كه حسن رونقي 
داداش حسین اين چند روز گفته و اينترنشنال 

هم پخش كرده #امپراتوري دروغ!
   محمدحسين آزادبخت:

ه��م ۶۴ روز اعتص��اب غذا و هم شكس��ته 

شدن و خرد ش��دن دو پاي حسین رونقي 
كه هفته ها توس��ط اعضاي خانواده اش با 
پمپاژ خبري رس��انه هاي كثیف سعودي 
مطرح مي شد، دروغ از آب درآمد. به همین 
س��ادگي با دروغ عملیات رواني مي كنند و 
حاال بعد از تصاوير آزادي به روي خودشان 

هم نمي آورند. كاش بعضي  بفهمند... 
   احمد روستايي:

آزادي رونقي نشون داد كه چقدر برخي ها 
در اين فجازي جوزده هس��تند و س��طح 
سوادرسانه اي تا چه حد آسیب پذيره. امثال 
حس��ن رونقي كه دروغ منتشر مي كردند، 
حاال بايد مجازت بش��وند، آن هم از طرف 
خود مردم تا ديگه كسي اينقدر راحت دروغ 
پخش نكنه، البته نقص رسانه ما هم هست 

كه بلد نیست زودتر شفاف سازي كنه. 
   علي اكبر رائفي پور:

در جري��ان تحصن مجلس شش��م برخي 

نمايندگان با كیف به دستشويي مي رفتند! 
با پیدا شدن كاغذ ساندويچ كاشف به عمل 
آمد كه نمايندگان اصالح طلب داخل كیف 
ساندويچ مي گذارند و اينگونه بود كه پس از 
اعتصاب غذاي شان، اضافه وزن هم گرفتند! 
اين اتفاق آن سال ها سوژه طنز هنرمندان 

نیز شد. #حسین رونقي
   رضا يزدان پرست:

رونقي بیش��تر از اينكه اعتصاب غذا كرده 
باشه، صرفاً اعتصاب میان وعده كرده.

   آرش عاقبتي:
آن روي ديگر قهرمان سازي هاي دروغین 
از امثال رونقي، ترور رسانه اي و ديوسازي 
از امثال سیداحسان حس��یني است. اين 
ش��ورش بر پايه »دروغ« بنا ش��ده اس��ت. 
لشكري از دروغگوها و دروغ پسندها هستند 
كه گذر زمان بیشتر و بیش��تر آنها را رسوا 

خواهد كرد. 

حاال که رونقی دروغ بودبرید سراغ توماج صالحی!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به عيان شدن دروغ هاي حسين رونقي پس از آزادي

روزه�اي گذش�ته اكانت ه�اي بران�داز و برخ�ي خبرن�گاران مرتب�ًا از ح�ال وخيم 
حس�ين رونقي خبر مي دادن�د. گفت�ه بودن�د او اعتصاب غذا ك�رده و ه�ر دو پايش 
نيز شكس�ته اس�ت، اما حاال با آزاد ش�دن رونقي و انتش�ار تصاويري از او مش�خص 
ش�د نه اعتصاب غذاي�ي در كار بوده و نه پايي شكس�ته اس�ت. كاربران ش�بكه هاي 

اجتماعي در توئيت هايي اين قضيه را مصداقي از رويه هاي دروغ س�ازي ش�بكه هاي 
رس�انه اي تروريس�ي تعبي�ر كردن�د، البت�ه كارب�ران ب�ه نق�د باورپذي�ري برخي 
در ش�بكه هاي اجتماعي ني�ز پرداختن�د و ضع�ف جري�ان رس�انه اي در تبيين اين 
موارد را نق�د كردند. در ادام�ه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

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

      آغوش رايگان پهپادهاي جمهوري اسالمي براي تجزيه طلبان كومله و دموكرات | 
كانال بيداري ملت در ايتا

عفاف اختصاص به زن ندارد
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(: 

»عفاف« به تعبیر فارس��ى يعني پاكدامنى، البت��ه كلمه پاكدامنى 
قدرى محدودتر از كلمه عفاف است. عفاف ش��امل پاك ديدن، پاك 
ش��نیدن، پاك گفتن، پاك لمس كردن مى شود، يعنى عفاف شامل 
عفت بصرى، عفت سمعى، عفت بدنى و لمسى و عفت دامنى مي شود. 
عفت اختصاص به زن ندارد، هم در مرد و هم در زن مطرح است.  يك 
زن عفیف به چه زنى گفته مى شود؟ زنى كه التذاذات جنسى او - چه 
به شكل نگاه، چه به شكل نش��ان دادن خود يا شنیدن صداى غیر يا 
شنواندن صداى خود، چه به شكل لمس بدن غیر يا لمس بدن او توسط 
مردى يا در شكل آمیزش جنسى- محدود به همسر مشروع او باشد.  
مرد عفیف هم عیناً همین طور اس��ت، تمام التذاذات جنسي اش در 
محدوده همسر قانونى و شرعى اوست و از حدود همسر قانونى و شرعى 

خود يك سر سوزن تجاوز نمى كند. اين را عفاف و عفت مي گويیم. 
منبع: كانال تلگرامي »بنياد شهيد مطهري« به استناد كتاب 

»خانواده و اخالق جنسي«، صص۶۷- ۶۶

   آیينه نفس

چگونه در جام جهانی 3 گل بیشتر نخوریم!

محمد كلهر، مدير روابط عمومي كاخ سعدآباد، در توئیتي نوش��ت: قراره از امروز تا پايان 
جمعه، برگ هاي س��عدآباد رو جمع نكنیم. اگر هنوز عكس پايیزي نگرفتید، اين هفته رو 

از دست نديد!

مريم كثیري در توئیتي نوشت: تغافل كنید! تا مي توانید در تعامالت تان تغافل كنید، صبور 
باشید در نشنیدن و تظاهر به نفهمیدن خیلي چیزها، باور كنید زندگي جاي بهتري خواهد 

شد.

ايرنا نوش��ت: جام جهان��ي فوتب��ال پر از 
داستان و اتفاقات ش��گفت آور است. يكي 
از اين اتفاقات به حضور تی��م كنگو )زئیر( 
به مس��ابقات جام جهاني۱۹۷۴ سوئیس 
برمي گ��ردد؛ جايي كه اين تی��م آفريقايي 
اولین و آخرين حضور خود را در بزرگ ترين 
تورنمنت فوتبالي جهان تاكنون تجربه كرد. 
كنگو كه از سال۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ با نام زئیر 
در جهان شناخته مي شد، در گروه دوم آن 
دوره از رقابت ها با تیم هاي فوتبال برزيل، 
يوگسالوي سابق و اسكاتلند هم گروه بود 
كه با ۱۴گل خورده و بدون گل زده از دوره 

رقابت ها حذف شد. 
يكي از سنگین ترين باخت هاي جام جهاني 
به نام كشور زئیر در ادوار جام جهاني ثبت 
ش��ده اس��ت. اين تیم با نتیج��ه ۹ بر صفر 
برابر تیم يوگسالوي شكست خورد. باخت 
سنگین اين كشور به يوگس��الوي سابق، 
خش��م حاكم اي��ن كش��ور را برانگیخت و 
وي دس��تور عجیبي صادر ك��رد. زئیر در 
آن س��ال ها تحت س��لطه ديكتات��وري به 
نام موبوتو بود كه شكس��ت س��نگین برابر 
يوگسالوي براي وي قابل هضم نبود، البته 
پیش از اين بازي، ملي پوشان تیم آفريقايي 
دس��ت به اعتصاب زده بودند كه با تماس 
تلفني حاكم زئی��ر با كاپیتان تی��م و پیام 
تهديدآمیز موبوتو، شیرهاي وحشي آفريقا 

مجبور به حضور در زمین مس��ابقه شدند. 
موبوتو از س��ال ۱۹۶۵ ت��ا ۱۹۹۷ به مدت 

۳۲سال حاكم مطلق زئیر بود. 
تیم زئیر كه در بازي نخس��ت دور گروهي 
۲بر صفر مغلوب اسكاتلند شده بود در بازي 
دوم نیز ۹ بر صفر نتیجه را به يوگس��الوي 
واگذار كرد تا به عنوان تیم حذف شده گام 
به مصاف با برزيل، مدع��ي اصلي قهرماني 
جام جهاني بگ��ذارد. پیش از اي��ن ديدار، 
ديكتاتور كنگو در پیام��ي بازيكنان تیم را 
تهديد كرد و گفت اگر بیش��تر از س��ه گل 
از تیم برزيل درياف��ت كنند، اجازه ورود به 
كشور را نخواهند داشت؛ پیامي كه موجب 

رفتار عجیب بازيكنان تیم در زمین ش��د 
و اين رفت��ار در دقايق پايان��ي بازي برزيل 

نمود پیدا كرد. 
برزيل قهرمان جام جهاني ۱۹۷۰ تا دقیقه 
۸۰ س��ه بر صفر از تیم آفريقايي جلو بود و 
در دقايق پاياني صاحب يك ضربه آزاد شد. 
ديوار دفاعي زئیر تشكیل و بازيكن برزيل 
آماده ضربه بود اما بازيكن تیم آفريقايي در 
اقدامي عجیب و در میان بهت همگان توپ 
را به بیرون ش��وت كرد. در آن زمان برخي 
اين حركت را ناشي از عدم آشنايي بازيكنان 
آفريقايي با قوانین فوتبال مي دانستند اما 
بعد از سال ها مشخص شد اين كار از ترس 

ديكتاتور زئیر بوده است. 
بنا به تهديد موبوتو، تیم زئیر اگر برابر برزيل 
چه��ار گل درياف��ت مي ك��رد، ممكن بود 
مجازات بسیار س��ختي براي بازيكنان در 
بدو ورود به اين كشور در نظر گرفته شود. 
بازيكن كنگو با اين كار به دنبال وقت كشي 
بود تا تیم بیشتر از س��ه گل دريافت نكند. 
اين بازي در نهايت با نتیج��ه ۳ بر صفر به 

پايان رسید تا خشم موبوتو فروكش كند. 
ديكتاتور وقت زئیر سرمايه گذاري زيادي 
در فوتب��ال انجام داده ب��ود و انتظار باخت 
سنگین از تیم كش��ورش را در جام جهاني 
نداش��ت. تیم زئیر كه در بازي نخس��ت به 
اس��كاتلند باخته بود، با پی��ام منفي قطع 
پ��اداش روبه رو ش��د و اين موجب ش��د تا 
بازيكنان دست به اعتصاب بزنند؛ اعتصابي 
كه خبر آن به گوش موبوتو رسید و وي در 
تماس��ي با كاپیتان تیم خواست در بازي با 
يوگس��الوي حاضر ش��وند. رفتار موبوتو با 
بازيكنان در زمان بازگش��ت به كشور هم 
تحقیرآمیز بود و آنان با يك ماشین نظامي 
به كاخ رياس��ت جمهوري رفتند و ش��اهد 
پرخاش حاكم وقت زئیر بودند. موبوتو در 
پايان آن ديدار، دس��تور ممنوع الخروجي 
تمام بازيكنان را صادر كرد تا آنان از حضور 
در فوتبال اروپا و ساير كشورها نیز محروم 

شوند. 

برگ هاي سعدآباد را از دست ندهید زندگي جاي بهتري خواهد بود، اگر تغافل كنیم

نمادین یا ریاكاري؟
كانال »مدرسه تاريخ انديشي قصص« 
در ايتا نوشت: بازيكنان تیم انگلیس 
مدت هاس��ت ب��راي مخالف��ت ب��ا 
نژادپرستي ابتداي بازي زانو مي زنند. 
حركتي نمادي��ن برگرفت��ه از قتل 
ج��ورج فلويد سیاهپوس��ت كه زير 
زان��وان پلیس امري��كا ج��ان داد. 
سكوهاي لبريز از تماشاچي هم براي 
اين رفتار ضدنژاددپرستانه كف مي زنند. چنانچه در بازي انگلیس و ايران شاهد بوديم. به نظر 
يك جاي كار حسابي مي لنگد، اگر میان حركت نمادين و رفتار رياكارانه تفاوت قائل شويم. 
براي اين منظور كافي اس��ت موضوع نژادپرس��تي در فوتب��ال را جس��ت وجو كنید. آنگاه 
برمي خوريد به خاطرات ناراحت كننده بسیاري از فوتبالیست هاي سیاهپوستي كه اتفاقاً از 
بهترين هاي اين رشته ورزشي هستند، ولي توس��ط همین تماشاچي ها مورد تحقیر نژادي 

قرار گرفته اند، پس يعني پاي يك رياكاري بزرگ در میان است.  
در واقع نژادپرستي نه به شكل قديم آن، بلكه به عنوان ابزاري در دست تماشاگران و هوداران 
فوتبال عمل مي كند تا به اين وسیله زخمي باشد بر روحیه  آن فوتبالیستي كه يا به آنها ُگل 
زده يا آنها را به ُگل نرسانده است. فرقي هم نمي كند در اين میدان تو »بالوتلي« و »لوكاكو« 
و »كولیبالي« و »پوگبا« و »استرلینگ« باشي يا يك فوتبالیست درجه چندم. كافي است 
شهوت تماشاچي هاي روي سكو را اشباع نكني، آنگاه با درآوردن اداي »میمون و انداختن 
موز«، زيرپاي تمركز تو پوست موز مي گذارند تا زمین خوردن و فروريختن غرور و شخصیت 

تو را با خنده هاي شیطاني به تماشا بنشینند. 
 چه كساني چنین بیرحمانه رفتار مي كنند؟ همان تماشاگراني كه براي زانو زدن بازيكنان 
و حركت هاي نمادين ضدنژادپرستانه  آنها، كف مي زنند، اما دم خروس اين رياكاري بیرون 
مي زند، وقتي همه چیز خالف میل آنها رقم مي خورد. تا آنجا كه بالوتلي )ستاره  ايتالیايي( 
براي برمال س��اختن اين رياكاري در صفحه اينستاگرامش نوشت: »براي مردمي كه در اين 
جايگاه نشسته اند و صداي میمون درمي آورند... شرم بر شما باد، شرم بر شما. شرم بر شما در 
مقابل فرزندان تان، در مقابل همسران تان، خانواده هاتان، خويشاوندان تان و دوستان تان... 

شرم بر شما باد.« 

در گوشي تلفن تان غرق نشوید
ناهید عبدي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: مي توانید حدس بزنید در 
طول روز چق��در به اينس��تاگرام و 
وب سايت هاي مختلف سر مي زنید و 
چه حجمي از اطالع��ات را مصرف 
مي كنید؟ زي��اد ب��ودن اطالعات و 
دسترسي ساده به آن هیچ كدام از ما 
را باهوش ت��ر و خالق ت��ر نمي كند. 
چیزي كه ما بیشتر از دريافت و انباشت اطالعات نیاز داريم، تولید كردن است؛ تولید فكري 
مثل نوشتن يا تولید يك محصول. تصمیم بگیريد يك تولیدكننده باشید. مصرف كننده بودن 
روزانه روان ما را به هم مي ريزيد. اگر به ش��كل مداوم دچار س��ردرگمي و آشفتگي فكري 
مي شويم، يكي از داليلش اين است كه تولیدكننده نیستیم. بهتر است براي مصرف اطالعات 
محدوديت قائل شويم. با خودمان قرار بگذاريم زمان مشخصي )مثاًل يك ساعت در روز( به 
گشت وگذار اينترنتي بپردازيم و بعد از آن، گوشي را جايي دور از دسترس بگذاريم و دست 
به كار تولید شويم. چیزي بنويسید و منتشر كنید. محصولي بسازيد. خدمتي عرضه كنید. 
پادكس��ت يا فايلي ويدئويي ضبط كنید. خالصه ديده ها و خوانده ها و شنیده هاي تان را به 
محتوايي قابل انتشار تبديل كنید. فرداي بهتر هیچ وقت نمي آيد، اگر همین امروز، از روي 
موِج مصرف كننده بودن پیاده نشويم و دست به تولید نزنیم. فرداي بهتر را با تولیدات امروز، 

راحت تر و سريع تر مي توان مالقات كرد. 

»فارسي« از آغاز زبان اندیشه بوده است
كانال تلگرامي »دغدغه هاي فرهنگي« 
گفته هايي از دكتر ژاله آموزگار را در 
باب زبان فارسي به اشتراك گذاشت. 
خانم آموزگار بیان داشته اند: من از 
چند زبان شناس پرسیدم چند زبان 
در جه��ان وج��ود دارد و برآيند آن 
چیزي میان ۳هزار تا ۷هزار زبان بود. 
در اين میان برخ��ي زبان ها بلعیده 
مي شوند و بعضي ديگر مي بلعند. با اينكه ايران در طول تاريخ مرتب مورد تهاجم بیگانگان 
چون يوناني ها، اعراب و مغوالن بوده اما حفظ شده چون از ابتدا زبان انديشه بوده است. كتیبه 
فارسي باستاِن بیستون يك متن كامل است كه مقدمه، متن و نتیجه گیري دارد و از اين رو، 

در آن زمان، يك شاهكار به حساب مي آيد و زباني شعرگونه دارد.
 زبان فارسي نه تنها از میان نرفته بلكه زايا بوده و تولیدمثل بهتري هم كرده و تا جايي مدارج 
را طي كرده كه براي خوانِش »بوي جوي مولیاِن« رودكي نیاز به فرهنگ لغت نیس��ت اما 
انگلیسي ها براي خواندن آثار ويلیام شكسپیر نیاز به كمك دارند. مصر اگر چه كشور متمدني 
است ولي زبانش عربي شد چون شاهنامه نداشت و ما جزو زبان هايي هستیم كه اجازه نداديم 
بلعیده شود، چون زبان را آدم  هاي يك سرزمین نگه مي دارند و نگهش داشتند، چون قدرتش 
را داشت و عربي نشد. اگرچه به آثار علمي ديگر زبان ها از جمله سرياني و يوناني و هندي و 
عربي اهمیت داديم اما چون فرهنِگ فردوسي پرور داشتیم، ماند و شد ُدّر َدري.  در همه دنیا، 

در هر كشور يك زبان تعامل وجود دارد. 
در كشور ما هم زبان فارسي زبان تعامل اس��ت و اگر چنین نباشد، يكپارچگي ملي خدشه 
مي پذيرد اما كسي ايرادي به زبان هاي محلي نمي گیرد. در فرانسه زبان قوم فرانك يا در آلمان 
زبان قوم ژرمن به زبان ملي تبديل شده و معیار شده اما متأسفانه در ايران برخي معتقدند 
نبايد فارسي زبان مبنا قرار مي گرفت. غمگینم كه برخي به هر روي زبان فارسي را مورد حمله 

قرار مي دهند در صورتي  كه اين زايايي خاصیت آن بوده است. 

وقتي نمي خواهیم از راه صحیح باال برویم
كانال تلگرامي »مركز نشر آثار آيت اهلل بهجت« به نقل از كتاب در محضر 
بهجت، ج۲، ص۰۸۳ بخشي از بیانات آيت اهلل بهجت)ره( را به اشتراك 
گذاشت. ايشان فرموده اند: گاهي به مطالب و دستورات روشن و آسان 
ش��رعي كه مي دانیم، عمل نمي كنیم و آن گاه نزد استادان معرفت و 
اخالق و تربیت مي رويم و تقاضاي ذكري سنگین تر و مطالبي باالتر از 
آنچه الزم داريم مي كنیم... اين، عالمت آن است كه نمي خواهیم از راه 

صحیح، باال برويم و به كماالت و درجات عالي معنوي برسیم! 

برادران گمشده
مصطفي وثوق كیا، از كاربراني كه اين روزها به قطر سفر كرده است، توئیت كرد: 
ديش��ب تعدادي بحريني ايراني االصل را در مترو دوحه ديدم. با ماشین آمده 
بودند براي تشويق تیم ملي فوتبال ايران. گفتند دولت بحرين بفهمد در برگشت 
يكسره بايد بروند زندان. مي گفتند به عشق ايران اين كار را كردند و ناراحتي 

ندارند. حس كسي را داشتم كه برادر گمشده اش را بعد سال ها ديده است.

پیش بیني اكونومیست از قاره  یخ زده
محمد شاهي در توئیتي نوشت: نشريه اكونومیست تیتر زده: قاره يخ زده، 
دنیا چگونه پش��ت اروپا را خالي كرد؟ امريكا اروپا را قرباني منافع خود 
كرد. اكونومیست همچنین پیش بیني كرده است امسال ۷۴۱هزار نفر در 

اروپا، جان خود را بر اثر سرما و باال رفتن قیمت انرژي از دست بدهند! 

تصوراتي ذهني كه در مغزمان النه كرده اند
كانال تلگرامي »معنا و فلس��فه زندگي« نوش��ته اي از آل��ن دوباتن را به 
اشتراك گذاش��ت. دوباتن نوش��ته اس��ت: ما موجوداتي هستیم عمیقاً 
تحت تأثیر انتظارات و توقعات. ما در مورد اينكه اوضاع بايد چگونه باشد، 
تصوراتي ذهني داريم كه در مغزمان النه كرده اند و هر جا مي رويم، با ما 
هستند. چه بسا اصالً متوجه نباشیم اوهام و تصورات خامي در ذهن داريم، 
اما انتظارات مان تأثیر شديدي بر عكس العمل ما نسبت به اتفاقات دارند. 
همواره در چارچوب اين انتظارات است كه رويدادهاي زندگي مان را تفسیر 
مي كنیم. بر اساس محتواي انتظارات مان است كه برخي لحظات زندگي را 

لذت بخش و برخي را بسیار پیش پاافتاده يا نامنصفانه مي دانیم. 
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