
شيرين ابو عاقله خبرنگار الجزيره، در حين 
تهيه گزارش از ي�ورش ارتش اس�رائيل به 
اردوگاه جنين با ش�ليك مس�تقيم ارتش 
صهيونيستي كشته شد. فوت او با واكنش هاي 
بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه شد. 
كاربران از سراسر جهان در توئيت هايي به اين 
جنايت رژيم صهيونيستي اعتراض كردند. 
كاربران فارسي زبان نيز رژيم صهيونيستي 
را ع�اوه ب�ر رژي�م كودك ك�ش رژيم�ي 
خبرنگارك�ش خواندند كه دهه�ا خبرنگار 
ديگر را به قتل رسانده است. در ادامه بخشي 
از واكنش هاي كارب�ران را م�رور كرده ايم. 

  علي عليزاده:
شيرين ابوعاقله اولين خبرنگار كشته شده 
نيست. اسرائيل پيش��تر هم ياسر مرتجى، 
فضل ش��ناعه، نزي��ه دروزه، ناج��ي العلي، 
حنا مقبل، ماجد اب��و ش��رار، ابراهيم ناصر 
وعبدالحافظ االسمر و كمال ناصر را به قتل 
رسانده، تنها دموكراسي خاورميانه نه فقط 
در كودك كش ترين بلكه خبرنگاركش ترين 

حكومت تاريخ است. 
  كاربري با نام »فارا«:

حقوق بش��ر، دفاع از زنان، حقوق كودكان، 

صلح، ايران و جهاني رو تصور كن كه فالنه و 
اينا... هيچ كدوم موضوع رسانه هاي استكباري 
نيست! موضوع منافع كثيف خودشونه و اون 
مفاهيم قشنگ، پوشش موضوعشون! وگرنه 
االن براي شهادت خبرنگار زن توسط اسرائيل 

الل موني نميگرفتن! 
  الهام عابديني:

نوزاد فلسطيني كه س��اعتي قبل در نابلس 
متولد شد، به ياد شيرين ابو عاقله خبرنگار 
شهيد، شيرين نام گرفت. مقاومت زنده است. 

بكشيد ما را، ما بيدارتر مي شويم... 
  گندم ايزدي:

غافل كشي رسم ديرينه صهيونيسم است. 
تروريست هاي حقيقي كه اسمشون تا ابد در 

ليست تروريست عالم باقي خواهد ماند. 
  فائزه طايي:

خبرن��گاران طبق كنوانس��يون ژنو1949، 
حق دارند در زمان جن��گ و مأموريت هاي 
حرفه اي خطرناك از رفت��اري همانند يك 
غيرنظامي برخوردار باشند. شهادت خبرنگار 
زن با ش��ليك مس��تقيم صهيونيست ها و 
س��كوت جامعه جهاني در برابر اين جنايت 
شعار »آزادي بيان« و »حقوق بشر« دروغين 

آنان رو بيش از بيش آشكار ميكنه!
  كانال تلگرامي »أخٌ في اهلل«:

تروريست هاي رسانه اي صهيونيست مشغول 
وارونه كردن ماجرا هس��تند، دستور رسيده 
كه بگيد توس��ط تيراندازي فلسطيني ها به 
شهادت رس��يده. احمق ها حداقل ويديو رو 
ببينيد، ابوعاقله كنار فلس��طيني ها شهيد 
شد. در برابر شهادت شيرين ابوعاقله ساكت 
نباشيد، ساكت شيم لشكر رسانه اي اسقاطيل 

جريان رو به نفع خودش. 
  رسول شكري نيا:

شهيد شيرين ابو عاقله نماد جنايات 70ساله 
صهيونيس��ت ها علي��ه كس��اني اس��ت كه 
مي خواس��تند مظلوميت مردم فلسطين را 
فرياد بزنند... موج محكوميت جهاني در اين 
باره كافي نيست و بايد به خيزش عمومي عليه 

اين رژيم  جعلي مبدل شود... #قدس
   اكبر نبوي:

چند دهه اس��ت كه فلس��طين ميدان مبارزه 
انسانيت و شرافت و آزادگي با ددمنشي و پلشتي 
و اهريمن صفتي است. شيرين ابوعاقله يكي از 
انسان هاي باشرافتي بود كه نه فقط با قلم و بيان 
تصوير، بلكه با خون خود، سرشت ضد انساني 

اسرائيل را فرياد كرد. رحمت الهي بر روانش. 
   احمد نادري:

بيش از هش��ت دهه است كه صهيونيست ها 
ب��راي بق��اي موجودي��ت جعلي ش��ان آدم 
مي كشند. اين جنايت ها باعث بازتوليد حافظه 
فرهنگي مردم فلسطين و مس��لمانان و كل 
مردمان عالم ش��ده و جنبش فلسطينيان را 
تبديل به جنبشي بين المللي كرده است. قدس 

آزاد خواهد شد. اين وعده حاج قاسم است. 
   رحمان قهرمان پور:

فيلم لحظه كشتن شيرين ابو عاقله درد آور 
است. دردآور. هيچ چيزي كشتن يك انسان 
بي گناهي را كه رنج همنوعان خود را پوشش 

مي دهد توجيه نمي كند. 
   سياوش فاح پور:

»در لحظات س��خت بر ت��رس غلبه كردم. 
روزنامه نگاري را انتخاب ك��رده بودم تا به 
انسان نزديك باشم. شايد نتوانم واقعيت را 
تغيير دهم، اما دست كم مي توانم صدايش را 
به جهان برس��انم.« اين بخشي از خاطرات 
شيرين ابو عاقله خبرنگار الجزيره از انتفاضه 
دوم بود. او امروز توس��ط نيروهاي اسرائيل 

به قتل رسيد. 
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رژيم صهيونيستي نه فقط كودک كش كه خبرنگاركش
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به قتل شيرين ابوعاقله از سوي رژيم صهيونيستي

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

جرم شيطان سجده نكردن نبود!
آيت اهلل جوادي آملي:

ش��يطان كه رو در رو در قبال ذات اقدس  اله ق��رار مي گيرد؛ خدا 
مي فرمايد: من گفتم، به نظر من بايد سجده مي كردي؛ چرا نكردي؟ 
گفت: به نظر من نبايد سجده مي كردم، )انا خير منه(! اين يك دهن 

كجي است مستقيماً نسبت به ذات اقدس اله!
به تعبير شيخنا االستاد مرحوم آقاي الهي قمشه اي، جرم شيطان اين 

نبود كه يكبار سجده نكرد! از اين سجده نكرده ها در عالم زيادند:
جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد/ و رنه بر بوالبش��ري 

ترك سجود اين همه نيست
كسي محصول عبادت هاي 6 هزار ساله اش را يكجا به آتش بكشد، 
اين با يك گناه كه نيست! اين صاف در ادعاي ربوبيت كردن است؛ 
نه ادعاي ربوبيت، بلكه تسفيه و تجهيل رب العالمين است كه معاذ 

اهلل تو متوجه نيستي؛ به نظر من نبايد او را سجده بكنم!
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(«

   آیينه نفس

تغيير خيره كننده كيفيت تصويربرداري فضايي

سيدپويان حسين پور در توئيتي نوش��ت: جناب آقاي رئيسي، رياست محترم شوراي عالي 
امنيت ملي، به مسئله مقابله با ش��ايعات و اخبار جعلي در شرايط فعلي عنايت ويژه داشته 
باشيد. براساس آنچه از رصد فضاي مجازي و حقيقي به دست مي آيد، به نظر مي رسد انتشار 

فيك نيوزهايي با هدف تشديد عصبانيت و نگراني بين مردم، در دستور كار گروهك هاست!

دانيال معمار در توئيتي نوشت: از اين زاويه ببينيد: قيمت مرغ در دولت روحاني چهار برابر 
شد، در حالي كه يارانه آن را مستقيم به مردم ندادند و جيب يك عده چپاولگر دالر دولتي 
را پر كردند؛ قيمت مرغ در دولت رئيسي دو برابر شد، در حالي كه حاال يارانه را مستقيم به 

مردم مي دهند و دست چپاولگران را از بيت المال كوتاه كرده اند. 

كانال ه��اي تلگرامي ب��ه نق��ل از يورونيوز 
گزارش دادند: سازمان فضايي امريكا، ناسا 
در روزهاي اخير نخستين تصاوير آزمايشي 

از تلسكوپ جيمز وب را منتشر كرد. 
اين تصاوير كه در طي مراحل تست قطعات 
تلسكوپ جيمز وب گرفته شده اند، كهكشان 
»ابر ماژالني بزرگ« را در همسايگي كهكشان 
راه شيري نشان مي دهند. مقايسه كيفيت 
اين تصاوير با تصاوير قبلي گرفته شده توسط 
تلسكوپ فضايي بازنشسته اسپيتزر، تفاوتي 

خيره كننده را به نمايش مي گذارد. 
اسپيتزر زماني يكي از تلسكوپ هاي فضايي 
متعلق به برنامه رصدخانه هاي بزرگ ناسا 
بود و جزو اولين تلس��كوپ هايي به ش��مار 
مي رفت كه تصاويري با وضوح باال از كيهان 
در نور مادون قرمز ثبت كرد. اين تلسكوپ 
يك تلس��كوپ تك آينه ب��ود، در حالي كه 
جيمز وب 1۸آينه غول پيك��ر دارد كه هر 
كدام از آنها از آينه اسپيتزر بزرگ تر هستند. 
اين آينه ها به همراه آشكارسازهاي حساس 
نصب ش��ده روي آنها مي توانن��د جزئيات 
بيش��تري را معلوم كنند و اجازه اكتشافات 

بيشتري را به دانشمندان بدهند. 
مارسيا ريكه، مسئول ارشد دوربين مادون 
قرمز نزديك وب از دانش��گاه آريزونا گفت: 
»تا زمان��ي كه كيفيت تصوير ارائه ش��ده را 
نبينيد، دقيق��اً آن را درك نخواهيد كرد و 

فرياد تعجب تان بلند نمي شود.«
مايكل مك الواي��ن، محق��ق در رصدخانه 
جيمز وب ناسا در مريلند، در يك كنفرانس 
خبري گف��ت: »اينها واضح تري��ن تصاوير 
مادون قرمزي هستند كه توسط تلسكوپ 
فضايي گرفته شده  است. اين تصاوير كه براي 
چشم انسان نامريى است، برخي از نخستين 
كهكش��ان هايي را كه پس از ش��كل گيري 

كيهان ايجاد شده اند، به تصوير مي كشند.«
آقاي مك الواين گفت: اين تصاوير كه جزئيات 
بي سابقه اي از تجمع گاز هاي بين  ستاره اي را 
در كهكشان ابر ماژالني بزرگ نشان مي دهند، 
پس از تراز كردن قسمت هاي مختلف آينه 
عظيم تلسكوپ گرفته شده اند. تصاوير واضح 

و با فوكوس خوب نشان مي دهند كه چهار 
ابزار رصدخانه آماده كار هستند. 

ابر ماژالني بزرگ نزديك ترين كهكشان به 
زمين است و در فاصله 160 هزار سال نوري 
از ما قرار دارد. دانشمندان تخمين مي زنند 
اين كهكش��ان و كهكش��ان راه شيري 2/4 

ميليارد سال ديگر در هم ادغام شوند. 
محققان پروژه جيمز وب مي گويند: حدود 
ه��زار مرحله برنام��ه را براي آماده س��ازي 
راه ان��دازي نهايي پيش بين��ي كرده اند كه 
اكنون تنها 200 مرحله از تكميل فعاليت 
باقي مانده است. اين مراحل به اين منظور 
طراحي ش��ده اند تا دانش��مندان اطمينان 
حاصل كنند تلس��كوپ ب��راي جمع آوري 

صحيح داده ها آمادگي كامل دارد. 
كريس��توفر ايوانز، دانش��مند پروژه وب در 
آژانس فضايي اروپ��ا، در كنفرانس خبري 
گفت: »وقتي اولين رصدهاي اين تلسكوپ 
منتش��ر ش��ود، علم نجوم ديگر مثل سابق 

نخواهد بود.«
جيم��ز وب بزرگ تري��ن و قدرتمندتري��ن 
رصدخانه نجومي اس��ت كه تاكنون سياره 
زمين را ترك كرده اس��ت. اين تلسكوپ كه 
از آخرين فناوري ها بهره مي ب��رد با بودجه 
10ميلي��ارد دالري ك��ه هزين��ه آن ش��د، 
گران ترين دستگاهي است كه در اين زمينه 

تاكنون طراحي و ساخته شده است. 
تلسكوپ فضايي جيمز وب هفت تن وزن دارد 
و به افتخار جيمز ادوين وب، مدير برنامه هاي 
دهه 60 ناس��ا، نامگذاري ش��ده است. اين 
دستگاه 100 برابر از تلسكوپ هابل قوي تر 
است، گرچه دانشمندان با توجه به تفاوت ها 
در كاركرد اين دو دستگاه از مقايسه اين دو 
خودداري مي كنند. اين تلسكوپ در تاريخ  

2۵دسامبر سال گذشته به فضا پرتاب شد. 
دانشمندان هويت اولين هدف رسمي وب را 
مخفي نگه داشته اند و كسي هنوز نمي داند 
اولين ش��كار اصلي جيمز وب از كيهان چه 
خواهد بود. انتظار مي رود رصد هاي علمي 
در اواسط ماه ژوئيه يعني حدود دو ماه ديگر 

آغاز شود. 

مراقب فيك نيوزها باشيد مرغ را از اين زاويه ببينيد!

 جنگ شناختي
عاملي تعيين كننده در نبردهاي امروزي است

امين مهدوي پور نوشت: امروز عرصه هاي 
نبرد لزوماً فيزيكي نيس��ت، بس��ياري 
اوقات ما در وضعيت جنگي هستيم كه 
وابس��ته به حركت نيروه��اي محركه 
نظامي نيست. ما در مواجهه با تغيير در 
ويژگي هاي نبرد هستيم. اگر اطالعات 
را كنترل نكنيد يا چرخه تصميم گيري 
شما مختل باشد و قابليت هاي شناختي 
شما تحليل رفته باشد، در آن صورت پيروز نخواهيد شد و قادر به مبارزه مؤثري نخواهيد بود. 

در جنگ هاي مدرن قرن 21، عامل موفقيت، پيروزي در عرصه اطالعات است، آنچه اصطالحاً 
آن را فضاي تصميم گيري Decision Space نام مي نهي��م. امريكايي ها تأكيد مي كنند 
جنگ شناختي پديده اي است كه به طور عمومي آن را جنگ هاي نسل پنجم مي خوانيم. امروز 
مخالفان بالقوه ما از فضاي اطالعاتي به منظور نبرد در سطوح شناختي بهره مي گيرند. نبرد 

مدرن، نبرد شناختي است. براي موفقيت بايد كوشيد تا اطالعات را كنترل كنيم. 

 دانشمندان موفق به احياي شبكيه چشم انسان 
پس از مرگ شدند

كانال تلگرامي ديجايتو نوشت: دانشمندان 
در ش��رايط آزمايش��گاهي موفق شدند 
شبكيه چشم فردي فوت ش��ده را احيا 
كرده و ارتباط ميان نورون ه��ا را برقرار 
كنند ت��ا جايي كه چند س��اعت پس از 
مرگ، امواج بتا در شبكيه چشم وي در 
پاسخ به محرك نوري مشاهده شد.  آنها با فراهم كردن شرايط اوليه همانند اكسيژن و موادمغذي، 
موفق به احياي شبكيه چشم انسان )برقراري ارتباط ميان نورون ها( شدند. هرچند اين پاسخ با 
»ديدن« همراه نيست، زيرا ارتباط با مغز قطع شده است، اما مي تواند تعاريف مرگ مغزي را تغيير 

دهد و اميدي براي پيوند چشم و درمان بيماري هاي مرتبط با بينايي باشد.

كار دولت با پرداخت يارانه تمام نمي شود
مهدي قاسم زاده در رشته توئيتي نوشت: 
نمي ت��وان منكر تأثي��ر افزايش قيمت 
ش��ير، مرغ، تخم مرغ و روغن بر بعضي 
كااله��ا و اصن��اف ديگ��ر ش��د، اما نه 
جيره بندي و نه كمب��ود كااليي وجود 
دارد، بلكه صرفاً مابه ازاي اين افزايش 
قيمت ه��ا )البته به مي��زان تأثير آن بر 
مصرف متعارف يك خانواده يارانه بگير، 
نه مرفه يا اسراف كار( به صورت نقدي واريز شده!  قطعاً دولت نبايد با پرداخت يارانه نقدي كار 
را تمام شده بداند؛ بايد براي كنترل هيجانات و ممانعت از برخي سوءاستفاده ها، مدام با مردم 
سخن گفته و بر ميزان نظارت هايش بيفزايند تا فضا براي غوغاساالراني كه منافع شان به خطر 

افتاده و الشخورهايي كه هدفشان برهم زدن آرامش جامعه است، فراهم نشود!

روزي كه صهيونيست ها به راشل كوري رحم نكردند
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: راش��ل كوري يك فع��ال زن 
صلح طل��ب امريكايي بود كه در س��ال 
200۳ به نوار غزه آمد و از نزديك شاهد 
ظلم و تعدي صهيونيست ها بود. جالب 
اينجاس��ت ك��ه ن��وار غ��زه طب��ق 
قطعنامه هاي س��ازمان ملل اش��غالي 
محسوب شده و در آن زمان در تصرف 
صهيونيس��ت ها بوده و ب��ه همين دليل راش��ل كوري در زم��ان تخريب يك��ي از خانه هاي 
فلسطينيان جلوي بلدوزر ايستاد تا مانع از آن شود.  او خيال مي كرد اين كارش باعث خودداري 
صهيونيست ها و عقب نشيني آنها از تخريب منزل فلسطينيان مي شود، اما در كمال وقاحت و 
خونسردي راننده بلدوزر ارتش اسرائيل راشل كوري را زير گرفت و او در راه دفاع از انسان ها به 
شهادت رسيد. جالب اينجاست در اسرائيل عامالن اين قتل آشكار مجازات نشدند و در جامعه 

جهاني نيز كسي به طور جدي مدعي رژيم صهيونيستي نشد. 
تصويري كه مي بينيد لحظه جان دادن اين فعال صلح طلب را نشان مي دهد.

مگر موشك هوا كرده ايم؟!
محمدرضا اخضريان كاشي در توئيتي نوشت: 
روزگاري نه چندان دور، بلكه حتي در همين 
ايام براي انج��ام هر كار نزدي��ك به محال و 
تعجب برانگيز يك تعبير رايج وجود داشته كه 
»مگر موشك هوا كرده اي؟« در اين نيم قرن، 
موشك هوا كردن آنقدر براي ما دست نيافتني 
و دشوار بود كه به يك آرزوي بزرگ و نزديك 
به محال شبيه بود و تحقق چنين رويايي تنها 
براي ابرقدرتان موشكي متصور بود. امروز نخستين تصاوير رنگي از يك ماهواره تمام ايراني كه با 
يك موشك تمام ايراني به فضا فرستاده شده و در ۵00 كيلومتري از زمين مستقر شده بود، منتشر 
شد. اين خبر آنقدر عادي و بدون ذوق منتشر شد كه اگر هم اكنون از مردم بپرسيد شايد حتي 
خبرش را هم نشنيده باش��ند. اگر از لكنت آشكار رسانه اي و تبليغي كش��ور كه از يك رويداد 
هويت ساز و غرورانگيز ملي به سادگي گذشت و نتوانست حتي از آن يك خبر داغ ساخته و چند 
روز به آن بپردازد بگذريم، نمي توان از عزت نفس باال رفته ملت كه چنين اخباري برايش حتي 
هيجان انگيز و تعجب برانگيز نيست به سادگي گذشت. امروز مردم ايران آنقدر خود را در باالترين 
سطوح دانش و فناوري مي بينند كه موشك هوا كردن هم برايش عجيب نيست. اگر دغدغه چنين 
مردمي، ماكاروني و نان باگت شده است بايد در كارآمدي نظام ارزش هاي اجتماعي، الگوهاي 
تبليغي و رسانه اي و ساختارهاي هويت ساز ملي با ديده ترديد نگريست. مشكل امروز جمهوري 
اسالمي ناكارآمدي آشكار ساختار بازتوليد سرمايه اجتماعي است كه نياز به بازسازي فوري دارد.

انگشت هاي موزي
كان��ال تلگرامي »تك توب« نوش��ت: 
محققان دانش��گاه MIT انگشت هاي 
موز شكلي ساختن كه با پرشدن از هوا 
مي تونن كاربردهاي مختلفي از جمله 
كمك به افراد داراي مشكالت حركتي 
داشته باشن. اين انگش��ت ها به وسيله 
نخ هاي خاصي و با استفاده از نرم افزاري 
مخصوص طراحي و توسط دستگاه هاي 
بافندگي ديجيتالي معمول بافته ميشن. بعد از آن روي يك تيوپ سيليكوني سوار ميشن و به 

اون قابليت هاي مختلفي با پرشدن اون تيوپ از هوا ميدن. 
از جمله اين قابليت ها استفاده به عنوان وسيله كمكي براي افراد داراي مشكالت حركتي مثاًل 
براي بلندكردن اشيا يا حركت دادن عضو خاصي از بدن هست. همچنين با اين انگشت ها ميشه 
روبات هايي ساخت كه با استفاده از اين مكانيسم توانايي حركت دارن يا حتي در آينده از اونها 
به عنوان اسكلت خارجي براي كمك به افراد براي انجام كارهاي فيزيكي هم استفاده كرد.  عالوه 
بر اين، اين انگشت ها با نخ هاي رسانا بافته ميشن كه قابليت احساس لمس رو به اونها ميده و 

ميتونن در صورت لمس شدن واكنش خاصي نشون بدن. 
اينكه چه واكنشي در صورت پر ش��دن اونها از هوا صورت بگيره و به چه شكلي دربيان از سوی 
نرم افزاري كه توس��ط اين محققان س��اخته ش��ده امكان پذيره و كاربر ميتونه ب��ا اون طراحي 
موردنظرش رو انجام بده و قبل از بافتن اون با دستگاه هاي بافندگي، آن را با شبيه ساز اين نرم افزار 
امتحان كنه. به لطف استفاده از دستگاه هاي بافندگي معمول و تيوپ هاي سيليكوني كه به وفور 

يافت ميشن، ساخت اين انگشت با قيمت پايين و در مقياس انبوه هم امكان پذير هست. 

عينك مترجم همزمان رونمايي شد
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« نوشت: سوندار پيچاي مديرعامل گوگل 
نمونه اوليه عينك هوشمندي را نمايش داد كه اين شركت سرگرم ساخت آن 

است و مي تواند زبان هاي ديگر را به صورت لحظه اي ترجمه كند. 

چرا از مشاهير خودمان غافليم؟
نجمه مشايخي در توئيتي نوشت: حاال كه آقا بحث نشناختن افتخارات 
ملي رومطرح كردن گفتم موردي كه دي��دم روبگم. چند روز پيش در 
اينستاگرام يه خبرنگار پست گذاشته بود چرا فيلس��وف زن در تاريخ 
نداريم؟ جالب تر اينكه براي اثبات وجود فيلسوف زن نام زناني گمنام در 

اروپا را مطرح كرد. چرا از بانوطوبي كرماني خودمون غافل بود؟ 

قصه تولد المبورگيني
الياس جرجندي در توئيتي نوشت: اين شخص فروچيو المبورگيني در 
اصل سازنده تراكتور بود و روزي ميره پيش مالك فِراري و بهش ميگه 
من مي تونم كمك كنم ماشين هاي بهتري بسازي و اِنزو فِراري با تحقير 
بهش ميگه به كمك يك تراكتور فروش نياز ندارم! اون جمله  مالك فراري 

باعث خلق يك غول بي رقيب در صنعت خودرو يعني المبورگيني شد.
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