
                      متروپل، برج هاي دوقلوي ش�هر آبادان، 
ظه�ر روز دوش�نبه دوم خ�رداد ۱۴۰۱ 
فروريخت. اين حادثه اسفبار با واكنش هاي 
بسياري در ش�بكه هاي اجتماعي همراه 
بود. كاربران ضمن ابراز همدردي با مردم 
زجركش�يده آبادان خواست�ار برخورد 
قضايي ب�ا مهندسان مج�ري و ناظر اين 
ساختمان ها شدند. كاربران همچنين از 
فداكاري ها و ايثار مردم آبادان در مواجهه 
با اين حادثه نوشتند. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده است. 

   محسن رضايي:
همه خاطيان و مسببان حادثه حزن انگيز 
متروپل آبادان بايد ش��ناسايي و مجازات 
ش��وند. بايد به نحوي هم مجازات شوند تا 

عبرتي براي ديگران شود. 
   عباس تقدسي نژاد:

مس��ئوالن ذيربط، نماينده سازمان نظام 
مهندسي و از همه مهم تر، مالك مجموعه 
متروپل آب��ادان در پيش��گاه قانون و مردم 
حاضر ش��وند و پاسخگو باشند كه سازه اي 

كه نه چ��ون پالسك��و قديمي ب��وده و نه 
غيرقانوني ساخته ش��ده، چطور تبديل به 

قتلگاه هم ميهنان عزيز شده است. 
   عليرضا زادبر:

تس��ليت و همدردي ب��ا آبادان، تس��ليت و 
همدردي با كل ايران است. آبادان در آن هشت 
سال ايستاد تا ايران بماند. حادثه آبادان نشان 
داد با بََزك كردن نواقص و نمايشي كار كردن 
باالخره يكجا يقه صاح��ب كار و صادركننده 
مجوزها گرفته مي شود. اما بهاي اين كار جان 
هموطنان بود. تسليت به خانواده هاي محترم

   عباس عبدي:
نكته عجيب اين است ك��ه آقاي عبدالباقي 
سازنده اي نيست كه فقط بساز و بفروش باشد 
و هزينه تبعات كارش را ندهد. او نيز اكنون 
قرباني چنين اتفاق زيا نباري شده است. پس 
چرا بايد تا اين حد غيرمحتاطانه و ريسكي اين 
ساختمان را بسازد؟ فراموش نكنيم كه فقدان 

نظارت خطاكاران را هم قرباني مي كند. 
   سيدپويان حسين پور:

تا االن شهردار فعلي و دو شهردار قبلي آبادان 

دستگير شده اند... خبر خوبي ا ست. خبر خوب تر 
وقتي ا ست كه منجر به برخورد قاطع شود و صرفاً 
يك اقدام براي كنترل فضاي رواني نباشد و... به 
دادستان محترم كل كشور پيشنهاد مي كنم 
براي جلوگيري از هر شائبه اي، رسيدگي به اين 

پرونده در پايتخت دنبال شود!
   اشكان صدر:

متأسفانه ت��ا زمان��ي كه تعرف��ه خدمات 
مهندسي متناسب با قيمت ساخت و ساز و 
مسئوليت شخص نباشد، اكثراً به كار نظارت 
به عنوان شغل سوم يا چهارم نگاه مي كنند و 
اين خود بزرگ ترين زمينه ساز ايراد در كار 
است. به حرفه هاي محاسبه، نظارت و اجرا 

بايد به ديد شغل تمام وقت نگاه كرد. 
   سجاد رضايي:

آبادان تسليت! آن چيزي كه مي تواند موجب 
تسكين درد و غم هموطنان آباداني ما شود 
فقط و فقط محاكمه مسئوالن و مسببان وقت 
در زمان ساخته شدن متروپل آبادان است... 

   حسين اقبالي:
حادثه تلخ آبادان واقعاً متأثركننده بود... به 

بازماندگان درگذشتگان اين حادثه تسليت 
و تعزيت عرض مي كنم و ب��راي مصدومان 
از خدا طلب شفاي عاجل دارم... ان شاءاهلل با 
مسببان حادثه هم دستگاه قضا برخورد جدي 

و شديد داشته باشد... 
   محمد مالي:

مردم نازنين و مهربان آبادان به مراكز انتقال 
خون هجوم آورده اند و صف هاي طوالني در 
اين مراكز ايجاد شده است. آنها خونشان را 
به مجروحان حادثه ريزش برج هاي ناايمن 
متروپل هديه مي دهند. امروز كسي در آبادان 
به خانه نمي رود. مردم خرمشهر هم به ياري 

آمده اند. آبادان تسليت. 
   رضا شريفي:

حادثه متروپل تلخ است اما نمادين به ما نشان 
مي دهد پش��ت ظاهر مدرن و آباداني تصنعي 
برخي پروژه ها چه عمق دردناكي از فساد و زد و 
بند بين ذينفعان با تصميم گيران و سياستگذاران 
وجود داشته كه ناگهان با فرو ريختن آن ظاهر 
دلفريب، عيان مي ش��ود.  متروپل هاي حال و 

آينده را دريابيم. #متروپل_آبادان
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مالک هم زیر آوار؟! ناظر کجاست؟!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حادثه اسفبار ريزش برج هاي دوقلوی متروپل آبادان

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.

چراعقلرانقدكردهاند؟
عالمه محمدتقي جعفري)ره(:

پاسخ اين سؤال به طور مختصر اين است: انتقاد از طرز كاربرد عقل 
است، نه خود عقل. اگر كسي چش��م خود را مورد انتقاد قرار دهد 
كه چرا اجسام و اش��كال و رنگ هاي آنها را از صدكيلومتري دقيقاً 
نمي بيند؟ اين شخص چش��م خود را مورد انتقاد قرار نداده، بلكه 
او چشم و كاربرد آن را نشناخته است. اگر چنين شخصي به خوبي 
دقت كند، خود را مورد انتقاد ق��رار داده است كه تاكنون نفهميده 
است قدرت ديد چشم، هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت، محدود 
و معين است، بلكه با نظر به خالف منطق بودن توقع از عقل - كه 
بايد همه چيز را درك كند و خود را در همه چيز حاكم مطلق تلقي 
كند - بايد گفت: مانند توقع شنيدن از چشم، و ديدن از گوش است! 
وگرنه گمان نمي رود شخصيت هايي بزرگ، مانند مولوي و شبستري 
و غير آنها، مخالف حقيقتي باشند كه در سراسر زندگي و دريافت ها، 
فعاليت ضروري و مفيد آن را مي بينند و ش��هود مي كنند. گمان 
نمي رود آن مردان ورزيده در عل��م و معرفت بگويند: چون فرمول 
۱۶=۸+۸ محصولي از عقل است، غلط است و بايد طرد شود، و مثاًل 
مانعي وجود نداشته باشد كه ۵/۷۱۲=۷+۸ باشد. بنابر اين، ما نبايد 
انتقاد از طرز كاربرد عقل نظري جزيي را با انتقاد و طرد اين نيروي 

بسيار مهم اشتباه بگيريم، بلكه بايد آن دو را از يكديگر جدا كنيم. 
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به استناد كتاب ترجمه و 

تفسير نهج البالغه. ج ۱، ص ۴۰۵. ويراست جديد، سال ۱۳۹۸

   آیينه نفس

حس��ين جاوي��د در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: دوست گران قدري در صفحه اش 
به جمله »قيمت مرغ كاهش��ي شد« ايراد 
گرفته بود و نوشته بود بايد نوشت »قيمت 
مرغ كاهش يافت«. براي ايشان توضيح دادم 
كه »كاهشي شدن« و »افزايشي شدن« يا 
»كاهش��ي بودن« و »افزايش��ي بودن« با 

»كاهش« و »افزايش« تفاوت دارد. 
»كاهش« ي��ا »افزاي��ش« يكب��اره اتفاق 
مي افتن��د و ثبات نس��بي دارن��د و براي 
كاالهاي��ي ب��ا قيمت ه��اي مش��خص و 
تعيين شده هستند. مثاًل، وقتي مي گوييم 
»قيمت كارخان��ه اي پرايد افزايش يافت« 
يعني فرض��اً قيمت رسمي اي��ن خودرو از 

۱۴۰ ميليون تومان به ۱۶۰ تومان رسيده 
است، اما فرضاً جمله »قيمت دالر افزايشي 
شد« يعني رشد بهاي اين ارز شروع شده 
و مشخص نيست دقيقاً  چقدر خواهد بود 
و كي متوقف خواهد شد. برهمين اساس، 
مثالً جمله )خيالي!( »قيمت خودرو كاهشي 
شد« يعني روند كاهش قيمت ها آغاز شده 

و نقطه  دقيق توقف آن نامشخص است. 
تا جايي كه من پرسيده ام، اين كاربردها در 
زبان فارسي سابقه زيادي ندارند و تازه به 
گنجينه  زباني ما افزوده شده اند؛ اين هم از 
نتايج زندگي در كشوري كه قيمت ها در آن 
ساز خودشان را مي زنند و مسئوالنش در 

آرمانشهر خيالي شان زندگي  مي كنند!

كانال تلگرام��ي »جريان« نوش��ت: دوم 
خ��رداد، زادروز انس��اني فرهيخت��ه و 
گران قدر، دانش��مندي فروتن، كم سخن، 
پُركار، اهل معني و صاحب��دل، نكته دان 
و نكته بين است��اد محمدعل��ي موحد را 
شادباش مي گوييم. در ادامه دو پيشنهاد از 

ايشان را به قلم صديق قطبي مي آوريم:
افزون بر ۱۰ سال پيش، زماني كه دانشجو 
بودم، در مجلس نكوداشتي شركت كردم كه 
دكتر محمدعلي موحد هم حضور داشتند. 
نخستين باري بود كه ايش��ان را مي ديدم. 
موحد دو توصيه كرد. يكي اينكه: آسمان شو 
ابر شو باران ببار/ ناودان بارش كند نَبَود به 
كار )مثنوي/دفتر پنجم( وقتي غني و مايه ور 

از معنا و معرفت باش��يد، بارش هاي تان به 
كار مي آيد. تكاپوه��ا و پويه هاي اجتماعي 
ما بايد پشت گرم به آگاهي هاي ژرف و نظر 
ورزي هاي وسيع باشد. بارش هاي ما آسماني 

باشد و نه ناوداني. 
توصيه اي دومي هم داشت: رو كرده به من 
گفت كه اي طالب دين/ پيوسته برين باش 
بر اينكه »چه كن��م« )موالنا( در هر حال 
و موقعيتي به اين انديش��يدن كه من چه 
مي توانم بكنم؟ چه ك��اري )جز ناليدن و 
شاكي بودن( از من ساخته است؟ من چه 
نقشي مي توانم در بهبود خود و جهان، يا 
دست  ِ ك��م كاست��ن از خرابي هاي خود و 

جهان، داشته باشم؟«

كانال تلگرامي دو زبانه نشنال جئوگرافيك نوشت: ماده اصلي تار عنكبوت چنان محكم است 
كه از آن براي توليد لباس ضدگلوله استفاده مي شود. 

صابر قدوسي در توئيتي نوشت: چرا بايد با وجود زيرساخت هاي آموزش مجازي مدارس تعطيل 
شوند؟ بهتر نيست به جاي تعطيلي آن هم براي چندمين بار در ماه، آموزش مجازي شود؟

قيمتمرغكاهشيشدياكاهشيافت؟ 2توصيهازاستادمحمدعليموحد

آموزشمجازيراجايگزينتعطيليكنيد!لباسضدگلولهباتارعنكبوت!

تروريازجنساستيصال
يعقوب ربيعي در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: هر چند به صورت رسمي رژيم 
صهيونيستي اين ترور را به گردن نگرفت، 
ولي اگر عامل اين ترور را صهيونيست ها 
بدانيم در چرايي اين ت��رور در اين برهه 

چند نكته را مي توان مد نظر داشت:
اولين دريچه اي كه مي توان اين ترور را 
تحليل نمود تالش رژيم صهيونيس��تي 
براي موازنه وحشت است. برخالف برخي نيروهاي غرب گراي داخلي و معاندين خارج از كشور 
اين ترور حاصل ضعف امنيتي نيست بلكه توانمندي ايران در عرصه منطقه اي مانند سوريه، 
دست برتر ايران در منازعات با صهيونيست ها مانند جنگ نفتكش ها و شناورها در چند سال 
اخير، خيزش فلسطيني ها عليه اين رژيم و ... باعث برهم خوردن موازنه وحشت به نفع گفتمان 
مقاومت و در رأس آن جمهوري اسالمي ش��ده است و امروز صهيونيست ها به دنبال تغيير 
اين معادله هستند. البته كنشگري مقاومت در اين چندماه نشان داده كه اين ترور نمي تواند 
معادالت و موازنه وحشت را به نفع صهيونيس��ت ها تغيير دهد.  بخش ديگري از چرايي ترور 
شهيد صياد خداياري را بايد به درون سرزمين هاي اشغالي مربوط دانست. دولت بنت الپيد 
امروز با بحران مقبوليت در داخل مواجه است و با بحران  زايي به دنبال ش��يفت مش��كالت و 
چالش هاي داخلي به محيط منطقه اي هستند تا بتوانند در اين بستر مدتي به عمر سياسي 
خود اضافه نمايند؛ به زبان ساده »بحران مي زايند تا در بحران زندگي كنند.«  اما اين يك نكته 
كليدي در تحليل رفتار جمهوري اسالمي است كه در حفظ و پاسداشت امنيت ايران و ايراني 
با هيچ كسي مالحظه كاري ندارد پاسخ به ترور شهيد اهلل دادي در جوالن، پاسخ به ترور شهيد 
سليماني در عين االسد، حمله اخير به تأسيسات موساد در اربيل و... نشان داده كه عامالن اين 

جنايت دير يا زود بايد منتظر پاسخ قاطع و هوشمندانه جمهوري اسالمي باشند.  

چطوركارهايمانرابابرنامهانجامبدهيم؟
مهدي فقيهي در كانال تلگرامي »حامين 
مديا« راهكارهاي��ي را براي برنامه ريزي 
دقيق ارائه كرد. راهكارهاي او عبارتند از:

۱( يك چك ليست روزانه داشته باشيد: 
يه دفترچه برداريد. ه��ر روز كارهايي 
را كه احتم��ال مي ديد يادت��ون بره يا 
كارهاي��ي ك��ه خيلي مهم هس��تند را 
بنويسيد. جلوي اونا يه مربع كوچيك 
بذاريد و هر شب برنامه اون روزتون را چك كنيد و ببينيد چند مورد از اون كارها را انجام داديد. 

در نهايت در مربع هاي روبه روي كارهاي انجام شده تيك بزنيد. به همين راحتي و سادگي!
۲( اولويت بندي كنيد: اولويت بندي هم يكي از بخش هاي فوق العاده مهم در اصول برنامه ريزي 
موفق است؛ چون مي تونيد كارهايي كه مهم هستند را بشناسيد و طبق اونا پيش بريد و وقتتون 

را صرف كارهاي الكي و بي فايده نكنيد. 
۳( برنامه روزانه خودتون را طوري تنظيم كنيد كه انعطاف پذير و قابل تغيير باشه: قابل تغيير 
بودن برنامه، يعني طوري برنامه ريزي كنيم كه اگر به هر دليلي نتونستيم يكي از برنامه هاي 

آن را انجام بديم، تداخلي بين برنامه ريزي كاري آن روز پيش نيايد. 
۴( قورباغه رو قورت بديد: قورباغه رو قورت بده يعني دقيقاً كارهاي سخت را اول از همه انجام 
بديد. قطعاً انجام دادن اين كارهاي سخت و در عين حال مهم در زماني كه بي حال و حوصله 

هستيد، نه تنها كمكتون نمي كنه و بلكه شما را از برنامه ريزي متنفر مي كنه. 
۵( به خودتون استراح��ت بديد: سعي نكنيد برنامه تون را ط��وري تنظيم كنيد كه مدام كار 
كنيد! بدن شما به استراحت هم نياز داره و نمي تونه فقط كار كنه. بايد به ميزان كافي زمان 
براي استراحت خودتون در نظر بگيريد. البت��ه در زمان استراحتتون »فقط« بايد استراحت 
كنيد! نه اينكه مدام در فضاي مجازي بگرديد يا تلويزيون تماشا كنيد. به ذهنتون به طور كامل 

استراحت بديد و بذاريد كمي آرامش را تجربه كنه. 

ويلونزنرويپل
مهسا رجبي در صفحه اينستاگرام خود به معرفي 
كتاب »ويل��ون زن روي پل« پرداخت. او نوش��ته 
است: كت��اب »ويلون زن روي پ��ل« را با توصيه و 
تعريف نويس��نده محبوبم رضا اميرخاني خواندم. 
كتابي كه روايت سفر از ظلمت به سوي نور هست و 
نويسنده كتاب جناب خس��رو باباخاني با جسارت 
مثال زدني سرنوشت خودش در مسير ابتال به اعتياد 
و ترك آن با قلم��ي مس��حوركننده روايت كرده. 
خواندن اين كتاب ما را با رنج هايي آشنا مي كنه كه 
ازش��ون غافليم ولي فكر مي كني��م ازمون دورن و 
هيچ وقت قرار نيست سراغ ما بيان اما اگه درست نگاه كنيم ما هم درگير اعتياد به خيلي چيز ها 
هستيم كه نياز هست به ترك آنها فكر كنيم. اين كتاب مسير ترك و رهايي را به قشنگي تصوير 
كرده كه خواندنش براي هر كسي مي تونه قابل تأمل باشه. كتاب را بخوانيد و ببينيد در ترك 

عادات و رفتار بدمون چقدر مثل راوي داستان همت و عزم جدي داريم تا به رهايي برسيم!؟

هياهويعملياتهاي
بزدالنهتروريستيصهيونيستها

مهدي جهان تيغ��ي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: ترور شهيد صياد خدايي از 
پاس��داران مداف��ع ح��رم در يك��ي از 
خيابان هاي تهران، دوباره فرصتي براي 
رژيم صهيونيستي ايجاد كرده كه برخي 
گزاره هاي القايي عمليات رواني خود را 
ك��ه در جنگ ه��اي نظام��ي حقيقي 
نمي تواند، به دست بي��اورد، در هياهو 

عمليات هاي بزدالنه تروريستي محقق كند. اما واقعيات صحنه چيز ديگري است:
۱( صهيونيس��ت ها در پرونده هس��ته اي ايران نيز درست زماني ترور دانشمندان هسته اي را 
انجام دادند كه كارد به استخوانشان رسيده بوده و ايران در آخرين مراحل دسترسي به بومي 
كردن دانش هسته اي بود و اينك شواهد زيادي مي گويد كه درباره نسبت محاسبات امنيتي 
رژيم صهيونيستي در مواجه با سپاه قدس نيز همين اتفاق تكرار شده است. سپاه قدس كار را 
در سوريه در حال تمام كردن و به نقطه غيرقابل بازگشت رساندن است و صهيونيست ها بازهم 

دير به خود جنبيده اند. 
۲( رسانه هاي صهيونيس��تي مدعي شده اند كه ش��هيد صياد خدايي در سرتاسر جهان عليه 
ديپلمات ها و مهره هاي تجاري رژيم صهيونيستي عمليات كرده است، فرض كه چنين ادعاي 
درست باشد، معنايش اين است كه صهيونيست ها اعتراف كرده اند كه در ازاي ده ها ضر به اي كه 
متحمل شده اند، مجبور به حذف پاسدار خدايي شده اند. يعني اصل عمليات نه تنها يك عمليات 
پيشرو نيست بلكه واكنشي منفعالنه و بزدالنه از ده ها ضربه اي است كه قباًل دريافت كرده اند. 

۳( صهيونيست ها مدت ها اين خط عمليات رواني را دنبال مي كردند كه در سوريه اقدامات امنيتي 
زيادي عليه ايران انجام مي دهند و ايران نمي تواند و نتوانسته واكنشي نشان بدهد. ترور اخير در 
تهران نشان داد كه اقدامات و عمليات رواني كه آنها در سوريه دنبال مي كردند، اثر رواني سابق را 

ندارد و مجبور شده اند در تهران هياهو راه بياندازند. 
۴( اسرائيل با ش��هادت مدافعين حرم، جهالتي بزرگ مرتكب ش��ده كه اتفاقاً عمليات رواني 
آنها را در آغاز دوره حضور مستش��اري اي��ران در سوريه نيز خنثي مي كن��د. در روزهاي اول 
حضور مستشاري ايران در سوريه، موجي از ش��ايعات درباره مدافعان حرم توسط رسانه هاي 
صهيونيستي ساخته و پرداخته شد كه يك نمونه آن ش��ايعه پرداخت حقوق هاي نجومي به 
مدافعان حرم بود. اما در همين قضيه اخير شهادت يك پاسدار مدافع حرم آن هم در ماشين 
شخصي او كه يك پرايد بود، به يكباره موجي از بازخواني تخريب ها عليه مدافعان حرم دوباره 
در افكار عمومي زنده شده و با خون اين شهيد يكبار ديگر واقعيات درباره زندگي مدافعان حرم 

به افكار عمومي ياددآوري شد. 
۵( در اين سال ها گاهي گلوله هاي صهيونيس��ت ها، عزيزاني را از اي��ران گرفته است، ولي اين 
گلوله هاي در ظاهر به هدف خورده به جاي آنكه تفكر مقاومت و حامالن آن را تضعيف كند، بيشتر 
در حال شكل دادن چهره هاي در ايران هست كه مردم آنها را قهرمان ملي و تفكر و سيره شان را 
ضامن امنيت و عزت ايران مي دانند. آيا شكستي باالتر از اين براي يك پروژه ويژه عمليات رواني 

مي توان تصور كرد كه دقيقاً صدوهشتاد درجه خالف هدف گذاري هايش را محقق كند؟!

قوامواصلدين،ايمانقلبياست
 كانال تلگرامي توابين بخش��ي از بيانات عالمه مصباح يزدي)ره( را به 
اشتراك گذاش��ت. حضرت عالمه مي فرمايند: آيه »ال اكراه في الدين« 
مربوط به اصل پذيرفتن دين است، قوام و اصل دين، ايمان قلبي است و 
ايمان قلبي با اكراه )اجبار( حاصل نمي شود. بحث احكام اسالم و جامعه 

اسالمي داخل در اين موضوع نيست.

گوزنزردايرانيدرخطركمآبي
سميرا فعلي در توئيتي نوشت:  »پارك ملي كرخه براي استفاده از آب 
چاه مورد نياز سايت نگهداري گوزن زرد ايراني با دشواري مواجه است 
و پيش بيني شده به دليل كاهش يافتن سطح آب رودخانه كرخه، تمام 
اكوسيستم كرخه تحت تأثير كم آبي قرار خواهد گرفت. كه اين امر براي 

بقاي جنگل ها هم بسيار نگران كننده است.« منبع: ايسنا

پردازندهPS1ازسيارهپلوتوردشد!
كانال تلگرامي »هفته نامه فجازيست« نوش��ت: مي دونستيد كاوشگر نيو 
هورايزنز كه در سال ۲۰۱۵ از سياره پلوتو رد ش��د و االن هم در مسير خارج 
شدن از منظومه شمسي هست، از پردازنده PS1 استفاده  كرده؟ هيچ وقت 
تصور مي كرديد اون دستگاهي كه باهاش پلنگ صورتي و فوتبال كونامي بازي 

مي كردين، از پردازنده اش براي ارسال كاوشگر به فضا استفاده شده باشه؟

    تصویر منتخب
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