
   محمدعلي ابطحي، فعال سياس�ي 
اصالح طلب:

آزادي وريا غفوري هديه روحبخش��ي است 
به بچه هاي تيم فوتب��ال در جام جهاني. در 
حقيقت بازي خوب بچه ها و درك ش��رايط 
جامعه از سوي مس��ئوالن، وريا را بايد آزاد 
كند. دانش��گاه و هنرمندان را ه��م با آزادي 

زندانيان شان خوشحال كنيد. 
   محمد توسلي، دبير نهضت آزادي:

آزادي زندانيان سياس��ي و تغيي��ر رويكرد 
حاكميت از »هم��ه با من« و ب��راي من، به 
»همه با هم« و براي اي��ران، در جلوگيري از 
تشديد بحران ها مؤثر است. نام نيك حاكمان 
با تواضع و كوتاه آمدن از مواضع شان به نفع 
مردم و در راستاي منافع ملي ماندگار مي شود، 

نه با لجاجت به نام اقتدار!
   عبداهلل گنجي، مديرمسئول روزنامه 

همشهري:
زنجيره استان به استان آزادي زندانيان توسط 

رئيس قوه قضاييه امري مبارك و قابل تقدير 
است. اميد اس��ت با پيروزي بر امريكا شاهد 
موج جديد آن باشيم. اينكه رئيس قوه قهريه 
به دنبال راهي براي آزاد كردن باشد تا زندان 

كردن، بسيار ارزشمند است. 
   مهدي فضائلي، فعال سياسي اصولگرا:

ايرنا: »در پي دستور رئيس قوه قضاييه مبني 
بر مساعدت زندانياني كه شرايط بهره مندي 
از ارفاق��ات قانوني را دارن��د، ۵۸۳ زنداني از 

زندان هاي مختلف در كشور آزاد شدند.«
 پ. ن: چه خوب اس��ت دستور خردمندانه 
آقاي محسني اژه اي مصاديق بيشتري پيدا 
كند و افراد بازداشت شده در وقايع اخير هم 

به حداقل برسند. 
   ميكائيل دياني:

اقدام آقاي محس��ني اژه اي نمايي دقيق از 
عقالنيت انقالبي بود؛ آزادي بازداشتي ها به 
مناسبت پيروزي تيم ملي فوتبال ايران يعني 
ما دوست داريم همه مردم ايران در اين شادي 

جمعي با هم سهيم باشند!
   محمد رستم پور:

آزادي حس��ين رونقي اندازه 10 همايش و 
100 ويدئو، برد رسانه اي داشت. 

   سيد امير سياح:
آزادي بازداشت شدگاني كه متهم به جنايت 
نيس��تند، آنهم در روزهاي خوشحالي ملي، 
كارخيلي خوبي بود. فقط قوه قضاييه به همه 
به خصوص سلبريتي ها، احكام قانوني نشر 

اكاذيب و تهمت و افترا را اطالع دهد. 
   احمد كارآمد:

اين خبر دستور آقاي اژه اي براي تسهيل آزادي 
زندانيان اغتشاشات اخير به خاطر برد تيم ملي 
خيلي اتفاق مهميه! كاش اين خبر رو به بچه هاي 
تيم ملي برس��ونن. خوب بازي كردنش��ون و 
پيروزي شون به نفع همه ايراني هاست. حتي 

گول خورده ها و براندازاي داخلي.
   رضا رئيسي:

دستور  اژه اي براي تسهيل در آزادي زندانيان 

به مناس��بت برد تيم ملي اتف��اق مبارك و 
بي س��ابقه اي اس��ت كه مي تواند گام مثبت 
و آغ��ازي براي تلطيف فض��ا و بهره گيري از 
فرصت ها و ظرفيت هاي ملي در راستاي عبور 

از بحران باشد!
   يعقوب كريمي:

آقاي محسني اژه اي بابت اين آزادي ها دمت 
گرم. ان شاءاهلل كه آزادشدگان اين محبت نظام 
و آبرو گذاشتن آقاي اژه اي را با عدم حضور در 
اغتشاشات و نگفتن حرف هاي بي پايه و اساس 

جبران كنند. قدر نظام  اسالمي را بدانيم. 
   محمد ولي بخشي:

آقا در بيانيه گام دوم انقالب گفته بودند كه 
انقالب اسالمي با وجود همه دشمني ها اهل 
»مروت انقالبي« است. آزادسازي زنداني ها 
نمادي ديگر از اين مروت انقالبي بود. اين را 
هم در تاريخ انقالب ثبت كنيد كه شماها چه 
كرديد و چه دروغ ها گفتيد اما انقالب چه كرد 

و چگونه پاسخ تان را داد. 

نمایي از مروت و عقالنيت قضایی
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دستور حجت االسالم اژه اي

 براي آزادي برخي از زندانيان سياسي

پس از موفقيت ه�اي ايران در جام جهاني و ش�ادي م�ردم ايران رئيس ق�وه قضاييه 
ب�ه آزادي برخ�ي از زندانيان سياس�ي داراي ش�رايط بهره مندي از ارفاق�ات قانوني 
دستور داد. اين دس�تورات با واكنش هاي مثبتي در ش�بكه هاي اجتماعي همراه بود 
و كاربران ش�بكه هاي اجتماعي با س�اليق مختلف سياس�ي از اين دس�تور استقبال 

كردند و آن را هدي�ه اي روحيه بخش و مصداق�ي از رأفت انقالبي دانس�تند. كاربران 
پيام اين آزادي ها را اينگونه تعبير كردند: »آزادي بازداش�تي ها به مناس�بت پيروزي 
تيم ملي فوتب�ال ايران يعني ما دوس�ت داريم همه مردم ايران در اين ش�ادي جمعي 
با هم س�هيم باش�ند!« در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را م�رور 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

       پوستر جالب منتشر شده در توئيتر فيفا از دو فوق ستاره فوتبال دنيا
 مسي تنها بازيكن تاريخ كه در 5 جام جهاني پاس گل داده؛ رونالدو تنها بازيكن تاريخ

 كه در 5 جام جهاني گل زده.

چگونه مؤدب به آداب شويم
آيت اهلل محمد باقر تحريري)ره(:

براى تحقق اين امر ]مؤدب شدن به آداب[، توجه به اين زمينه  ها 
و فراهم كردن آنها الزم است و آن اين كه:

اوالً: انسان به زشتى برخى از امور توجه كند كه نفس او چگونه 
از آنها تنّفر دارد و آنها را زش��ت مي داند امام على)ع( در اين باره 
مي فرمايد: »بس اس��ت تو را براى ادب ش��دن، دوري كردن از 
آن چه تو از غير خود اك��راه دارى.« در روايتى ديگر مي فرمايد: 
»هنگامى كه در غير خودت اخالق مذمومى را ديدى، پس امثال 

آن را از خودت دور كن.«
ثانياً: هم  نشينى با خوبان و عالمان را انتخاب كند. امام على)ع( 
در اين باره مي فرمايد: »با عالمان هم نشينى داشته باش تا علمت 
زياد شود و ادبت نيكو گردد و نفست پاك شود.« امام سجاد)ع( 
نيز مي فرمايد: »هم نش��ينى ب��ا صالحان، انس��ان را به صالح و 

رستگارى دعوت مي كند.«
ثالثاً: بايد آگاهي اش را در شناخت حقايق و آداب زياد كند. امام 
على)ع( در اين باره مي فرمايد: »هنگامى كه علم انسان زياد شد، 

ادب او نيز زياد مي شود.«
منبع: كانال »صراط مستقيم« در ايتا

   آیينه نفس

اثرات راهبردي استقرار سامانه باور ۳۷۳ در سوريه

كان��ال »زيس��ت ب��وم« نوش��ت: س��االنه 
1۸بيلي��ون )ميلي��ارد( پون��د زبال��ه ب��ه 
اقيانوس ها وارد مي ش��ود. جنبش پاكسازي 
اقيانوس ها)4ocean( در راستاي برنامه هاي 
خود از دوستداران محيط زيست درخواست 
كرده است در برنامه هاي مشاركتي پاكسازي 
اقيانوس ها ش��ركت كنند و به ازاي هر يك 
پوند زباله پالستيكي كه جمع آوري مي كنند، 

يك پوند از انواع ديگر زباله را در اين حركت 
از س��طح اقيانوس ها جمع آوري كنند. اين 
جنبش با يادآوري نقش هر فرد در آلودگي 
و پاكيزگي محيط از زباله هاي پالستيكي با 
اشاره به جمعه سياه پيش رو، از دوستداران 
محيط زيس��ت درخواس��ت كرده است كه 
جمعه سياه را در يك حركت جمعي به جمعه 

آبي )نمادي از رنگ اقيانوس( تبديل كنند.

عليرض��ا تقوي نيا در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: منابع اس��رائيلي خبر از استقرار 
سامانه باور ۳۷۳ ايران در شهر رخله سوريه 
داده اند. در خصوص اين خبر مهم چند نكته 

بايد ذكر شود؛
1( شهر رخله در مرز با لبنان قرار دارد و ارتفاع 
آن از سطح دريا حدود 1۶00 متر است  كه 
همين امر اهميت اين ش��هر جهت استقرار 
سامانه هاي پدافندي را نشان مي دهد، زيرا 
فلسطين اش��غالي فاقد عوارض و ارتفاعات 
بلند بوده و اين نقطه ضعف، تسلط و اشراف 
راداري بر آسمان سرزمين هاي صهيونيست 

نشين را آسان مي كند. 
۲( با توجه به فاصله بسيار نزديك شهر رخله تا 
لبنان و عرض كم اين كشور، سامانه باور ۳۷۳ 
تمام آس��مان عروس خاورميانه را پوش��ش 
مي دهد و حتي رادار آن مي تواند بخش هايي 
از آس��مان قبرس، مناطقي از تركيه، مصر و 

اردن و شرق مديترانه را رصد و پايش كند. 
۳( رادار ب��اور ۳۷۳ به راحتي تمام آس��مان 
فلسطين اشغالي را تحت اشراف مي گيرد و 
مي تواند تا شعاع ۳00 كيلومتري با اهداف 
درگير ش��ود كه در اين ص��ورت پايگاه هاي 
اصلي نيروي هوايي اس��رائيل همچون تل 
نوف، حتساريم، حتسور و نواتيم در برد اين 

سامانه ضد هوايي خواهند بود. 

۴( در صورت بروز جنگ عليه سوريه يا لبنان، 
موشك  هاي س��امانه باور ۳۷۳ مي توانند به 
عنصري بس��يار تأثيرگ��ذار جهت تضعيف 

حمالت هوايي اسرائيل تبديل شوند. 
۵( براس��اس مناب��ع اس��رائيلي، اي��ران 
سيس��تم هاي جنگ الكترونيك و اختالل 
رادار )منحرف كننده موشك( ساخت چين 
و كره را خريداري و در سوريه مستقر كرده كه 
توانسته اند در يك ماه اخير مانع از حمالت 
دقيق اس��رائيل به دمشق ش��وند )اين ادعا 
ممكن است دروغ باشد زيرا ايران توليدكننده 

پيشرفته ترين تجهيزات جنگال است(. 
اين سامانه ها در صورت به كارگيري در جنگ 

همراه با سامانه هايي چون سوم خرداد و باور 
۳۷۳ تأثيراتي جدي بر قدرت مانور اسرائيل 

در آسمان خواهند گذاشت. 
۶( به نظر مي رسد پس از كاهش نقش روسيه 
در س��وريه به دليل بروز جنگ در اوكراين، 
جمهوري اسالمي از اين فرصت نهايت بهره 
را برده و تجهي��زات پيش��رفته اي را در مرز 
با مناطق اش��غالي فلسطين مس��تقر كرده 
و همچن��ان خواهد كرد ت��ا موجب كاهش 
وابستگي ارتش سوريه به تجهيزات پدافندي 
روسي شود. خاطرنشان مي گردد، نتانياهو در 
سال هاي گذشته بارها از روسيه درخواست 
كرده بود تا از گسترش حضور نيروهاي ايراني 

در نزديكي مناطق اشغالي جلوگيري شود 
اما روس ها به صراحت از ناتواني خود جهت 

ممانعت از اين گسترش سخن رانده بودند. 
۷( حزب اهلل لبنان نيز پس از جنگ ۳۳ روزه 
به سامانه هاي بسيار پيش��رفته ضدهوايي 
مجهز شده اس��ت، اما به دليل رعايت اصل 
غافلگيري از بيان جزئي��ات آن خودداري 
نموده و در صورت بروز جنگ آن قابليت ها 
را به صحن��ه نب��رد خواه��د آورد. تركيب 
پدافندهاي هوايي س��وريه و حزب اهلل كه 
توسط نيروهاي ايراني تقويت و پشتيباني 
مي ش��وند احتماالً اين قابلي��ت را خواهند 
داشت تا براي اولين بار برتري در آسمان را 

از رژيم صهيونيستي سلب كنند. 
۸( دولت جديد نتانياهو به طور جدي س��عي 
خواهد داش��ت تا به حضور نظام��ي ايران در 
س��وريه ضربه بزند و پيش بيني مي شود كه 
حمالت هوايي صهيونيست ها افزايش يابد اما 
بايد ديد وزير دفاع جديد اسرائيل كه يقيناً از 
حزب ليكود انتخاب مي شود چگونه با تهديدات 
پيشرفته و جديدي كه جمهوري اسالمي در 

سوريه راه اندازي كرده روبه رو خواهد شد؟
ارتش اسرائيل به تعبير عماد مغنيه خالصه 
ش��ده اس��ت در جنگنده و تانك مركاوا؛ آيا 
صهيونيس��ت ها تحم��ل از دس��ت دادن 

جنگنده هايشان را خواهند داشت؟

سرريز رود زباله ها به اقیانوس ها

زبان دل در گفت وگوي با خدا بگشايیم
 رضا بابايي نوشت: نيايش، ديني ترين 
رفتار انسان است. هيچ گفتار و رفتار 
ديگري به اندازه مناجات با خدا، انسان 
را ديني تر و معنوي تر نمي كند. نيايش 
با خدا، سنت پيامبران و دوستان خدا 
بوده است؛ اما متأسفانه اين بخش مهم 
از دين و دينداري، در ميان مسلمانان 
معاص��ر، رن��گ باخته اس��ت. توجه 
بي قاعده و سودجويانه به جنبه هاي غير معنوي دين، بسياري از دينداران را از مهم ترين رسالت 
اديان كه نزديك تر كردن انسان به خدا است، غافل كرده است؛ حال آنكه گام نخست در دينداري 
و مسلماني، پيوند معنوي و روحي با خداست. تا اين پيوند نباشد، هيچ  يك از برنامه هاي اصلي و 
فرعي دين، قابل اجرا نيس��ت، و اگر اجرا گردد، مرده و بي جان است. دين، يعني خداپرستي و 
خداپرستي بدون ارتباط معنوي با خدا ادعايي بيش نيست. از سوي ديگر، براي ارتباط معنوي با 
خدا، راهي بهتر از نماز و نيايش وجود ندارد. در نيايش، ما حقيقت و ارزش هاي خود را آش��كار 
مي كنيم؛ زيرا در نيايش روي سخن با خداست و آنگاه كه با خدا سخن مي گوييم، جايي براي دروغ 
و ريا و نيرنگ نيست. ما جز در محراب نيايش، نقاب از چهره برنمي داريم و همه هستي و واقعيت 
خود را – همان گونه كه هست نشان نمي دهيم. آنگاه كه رو درروي خدا مي ايستيم، همانيم كه 
هستيم. هر انساني، به چنين لحظه هايي در عمر خود نيازمند است. حتي اگر خداپرست نبوديم، 
بايد سنگي يا چوبي يا خورشيد و ستاره اي را  براي پرستش! مي يافتيم تا در برابر او، خود را عريان 
كنيم و خويشتن را  آنسان كه هستيم، ببينيم. گفت وگو با خدا، چنان روحيه اي به انسان مي دهد 
كه زندگي را براي او لذت بخش تر، و روح را براي معراج به ماوراي آب و خاك، آماده تر مي كند. در 
مناجات با خدا، آنچه مهم است حضور دل و صميميت در گفتار است. در محضر دوست، ترتيب و 

آداب چنداني نبايد جست. زبان دل را بايد گشود و چشم جان را. 

 يك موضوع عجیب 
در دستور كنفرانس انجمن فیزيك امريكا

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: شما فكر مي كنيد تو كنفرانس 
انجمن فيزيك امريكا همش در مورد 
فضا و كوانتم بحث ميشه؟ نه! موضوع 
يك جلس��ه اين بوده كه بگن س��نگ 
توال��ت رو جوري طراح��ي كرديم كه 
وقتي ادرار مي كنيد آب نپاشه بيرون! در 
طراحي اين س��نگ توالت ها س��طح 
داخلي رو با يك زوايه خاص تعبيه كردن كه از هر زاويه ادرار بهش برخورد كنه كمترين ميزان پاشيدن 
به اطراف رو  داشته باشه! البته هنوز اين سنگ توالت ثبت اختراع نشده و معلوم نيست كي تجاري 

ميشه؛ فيزيك دقيقاً يعني همين. حل كردن چيزهايي كه در روزمرگي ها باهاش مواجه ميشم.

سیاسي ترين بازي هاي جام جهاني
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه« در 
ليس��تي سياس��ي ترين بازي ه��اي 
جام جهاني را برشمرد. بازي هاي آمده 

در اين ليست عبارتند از:
1( ايتاليا- نروژ، ج��ام جهاني 1۹۳۸: 
در نخستين بازي ميان ايتاليا و نروژ، 
»ويتوري��و پ��وزو« س��رمربي ايتاليا 
ك��ه هم��گان او را مهره موس��وليني 
مي دانستند، از بازيكنانش خواست تا در ابتداي بازي به سبك فاشيستي اداي احترام كنند. گفته 
مي شود كه پيش از آغاز بازي، پيامي از موسوليني به بازيكنان ابالغ شده بود كه »يا برنده شويد 

يا بميريد.«
۲( انگليس- آلمان غربي، جام جهاني 1۹۶۶: در فينال جام جهاني 1۹۶۶، انگليس مقابل آلمان به 
برتري رسيد و البته اين برتري به لطف يك گل جنجالي صورت گرفت و هنوز هم عده اي معتقدند 
در آن صحنه، توپ از خط دروازه عبور نكرده بود. در آن بازي انگليس��ي ها شعار مي دادند ما يك 
جام جهاني را برديم و دو جنگ جهاني! اين شعاري بود كه حتي در سال هاي بعد هم در تقابل اين 

دو تيم مي خواندند. 
۳( آلمان غربي- آلمان شرقي، جام جهاني 1۹۷۴: پس از پايان جنگ جهاني دوم، آلمان به دو كشور 
شرقي و غربي تقسيم شد. در جام جهاني 1۹۷۴ كه در آلمان غربي برگزار شد، تيم هاي آلمان شرقي 
و غربي براي اولين و آخرين بار در جام جهاني روبه روي هم ايستادند. تيم آلمان شرقي كه از هر نظر 

ضعيف تر از ميزبان به نظر مي رسيد، در عين شگفتي با يك گل پيروز و صدرنشين گروه شد. 
۴( آرژانتين � پرو، جام جهاني 1۹۷۸: در جام جهاني 1۹۷۸، شكس��ت س��نگين پرو در مقابل 
آرژانتين با شش گل، خيلي ها را متعجب كرد! هميشه انگ تباني بر اين بازي وجود داشته و حرف 
و حديث هاي مختلفي مطرح مي شود از جمله اينكه دولت  آرژانتين و پرو يك توافق تسليحاتي 

داشتند كه قرار بوده آرژانتين به پرو اسلحه صادر كند و... 
۵( انگليس � آرژانتين، ج��ام جهاني 1۹۸۶: دوم آوريل 1۹۸۲ انگليس و آرژانتين بر س��ر جزاير 
فالكلند، وارد جنگي شدند كه منجر به كشته شدِن بيش از ۶00 آرژانتيني و ۲۵0 سرباز بريتانيايي 
شد. در اين جنگ، انگليس پيروز شد اما چهار سال بعد در جام جهاني 1۹۸۶، مارادونا با نمايش 
اعجاب انگيز خود انگليس را حذف كرد. اين مسابقه بيشتر با گل »دست خدا« از سوي مارادونا، در 

خاطره ها باقي  مانده. توپي كه با دستش وارد دروازه كرد. 
۶( ايران- امريكا، جام جهاني 1۹۹۸: تيم فوتبال ايران در جام جهاني 1۹۹۸ كه به ميزباني فرانسه 
برگزار شد، مقابل تيم اياالت متحده قرار گرفت. اين مسابقه كه از آن به عنوان سياسي ترين بازي 
جام هاي جهاني قرن گذشته ياد مي شود، ۲- 1 به سود ايران به پايان رسيد. جالب بود كه فيفا براي 

اين بازي، داوري از كشور سوئيس )به بي طرفي مشهور است( را انتخاب كرد.

 رژيم صهیونیستي 
بزرگ ترين بازنده جام جهاني قطر

محمد صرفي در توئيتي با اشاره به بايكوت خبرنگاران رژيم صهيونيستي 
از سوي حاضران در جام جهاني قطر و حاضر نشدن آنها براي مصاحبه 
با شبكه هاي رسانه اي اين رژيم، نوشت: عده اي متوهم خيال مي كردند 
»توافق ابراهيم« نتيجه نفرت از ايران و محبوبيت اس��رائيل در منطقه 
است و فلسطين در س��ايه خيانت برخي رهبران منطقه فراموش شده 
است. جام جهاني قطر س��يلي واقعيت منطقه به صورت اين رژيم بود. 

اسرائيل بزرگ ترين بازنده WorldcupQatar2022# است. 

به اين بیماري میگن خود حقیر پنداري
يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري »عيار« نوش��ت: ب��ازي اول وقتي 
عربس��تان و ژاپن پيروز ش��دن و ايران باخت، صده��ا تحليل از علل 
پيشرفت كشورهاي آسيايي و عقب افتادگي ايران نوشتند. بازي دوم 
عربستان و ژاپن باختن و ايران پيروز شد، حاال اون جماعت همه خفه 

خون گرفتن؛ به اين بيماري ميگن خود حقير پنداري.

دروغ  مثل اكسیژنه براي اين جماعت
كاربري با نام »سيده كاف« نوشت: مهسا اميني يه بارم بيمارستان نرفته 
بود! فالني سابقه خودكشي نداشت! كيان پيرفلك از قرآن متنفر بود! 
حسين رونقي تو اعتصاب ۶0 روزه، كليه از دست داد و دو پاش شكست! 

و... دروغ  مثل اكسيژنه براي اين جماعت!

چرا دست و پا به خواب مي روند؟
كانال تلگرامي »دانستني ها« نوشت: اين اتفاق وقتي مي افتد كه يك 
يا چند عصب تحت فشار قرار گرفته اند يا اكسيژن و مواد غذايي الزم را 

مثاًل به علت بد نشستن دريافت نمي كنند!
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