
اظهارات رهبر معظم انقلاب در ديدار 
رئيلس و مسلئوالن قوه قضائيله بلا 
واكنش هايي در شلبكه هاي اجتماعي 
كاربلران بخش هلاي  بلود.  هملراه 
مختلفلي از بيانلات حضلرت آيت اهلل 
خامنله اي )حفظه اهلل( را بازنشلر كرده 
و درخصلوص آن نوشلتند. تمجيلد 
رهبر انقلاب از حجت االسلام اژه اي، 
رياسلت قوه قضائيه تأكيد بر استقال 
قوه از ضابطين قضايلي و تأثير نگرفتن 
از آنهلا و للزوم ورود قلوه بله تأميلن 
امنيت روانلي مردم در فضلاي مجازي 
از پرواكنش تريلن بخش هلاي بيانلات 
رهبر انقاب بلود. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

  مهسا حشمتي:
مقام معظم رهبري: »ق��وه قضائيه خودش 
بايد مستقل رسيدگي كند و تحت تأثير نظر 
ضابط قرار نگيرد.« عملكرد مس��تقل ق. ق 
نتايج عادالنه تري داره و جلوي اعمال نظرات 

نسبت به اشخاص و قضايا رو مي گيره.
  حسين يزدي:

دس��تور آي��ت اهلل خامن��ه اي درخصوص 
مستقل بودن قوه قضائيه از ضابطين قضايي 
اميدواركننده اس��ت. ضابطي��ن در نقش 
شاكي هستند، استدالل و نتايج خود را بايد 
بياورند و متهم هم بايد مس��تدل دفاع كند 
و قضات هم مس��تقل رأي دهند. فقط قوه 
قضائيه در ارجاعات پرونده ها به شعب هم 

اين استقالل را حفظ كند. 
  محمدسعيد احديان:

رهبر انقالب: »قوه قضائيه با دروغ و شايعات 
در فضاي مجازي برخورد كند. يكي از حقوق 
عمومي مردم اين است كه امنيت رواني داشته 
باشند، يعني هر روز يك شايعه و دروغي در 

ذهن ها پخش نشود.«

  سيدمحمد ميرسيفي:
امام خامنه اي: »قوه قضائيه با دروغ و شايعات 
در فضاي مجازي برخورد كند.« آقاي اژه اي 

ديگه رهبر هم صداش در اومد... .
  عليرضا محرمي:

به گفته هاي رهبر انقالب درباره امنيت رواني 
در ش��بكه هاي اجتماعي اگر در س��ال هاي 
اخير بنگريد، مشخص مي شود كه آقا از همه 
دستگاه ها و افراد توقع دارند كه در جاي خود 
به ساماندهي فضاي مجازي بپردازند. حتي از 
كاربران هم خواستند جهاد تبيين راه بيندازند. 

اين حرف خيلي مهمي است. 
  مهدي فضائلي:

يكي از ابعاد مهم شخصيت حضرت آيت  اهلل  

خامنه اي، بعد قرآني ايشان است كه در برخي 
بيانات هم جلوه گر مي شود. بيانات امروز رهبر 
انقالب در ديدار با مسئوالن قوه قضائيه يك  

نمونه از آن است. #رهبر_قرآني
   احمدرضا شيرسوار:

هفته قوه قضائيه ب��ا تذكرات رهب���ري به اتمام 
رسيد! شكي نيست مطالبات و توقعات از دستگاه 
قضايي باالتر هم رفته. الزم��ه متصديان اين امور 
زمان بيشتري براي جبران عقب ماندگي ها بذارند، 
چراكه وقوع جرم در شبانه روز در حال انجامه، اما 
پيگيري ها محدود به زمان اداري. #امنيت_ رواني

   امير محمدي:
نقض آشكار قوانين اسالم و قانون اساسي همراه با 
تخلفات گسترده و متناوب انتخاباتي از مهم ترين 

اركان سلب  امنيت رواني جامعه است!
  حسين صارمي:

رهب��ر انقالب: »جن��اب آقاي محس��ني واقعاً 
مؤمنند، انقالبي اند، پركارن��د، مردمي و دور از 
تشريفاتند.« طي اين سال ها كمتر ديدم رهبري 
اين مقدار به مسئولي نظر مثبت داشته باشند. 

   احمد روستايي:
آقاي اژه اي از تعريفات آق��ا درباره خودتان 
مراقبت كنيد. رهبر عزيز، امام خميني)ره( 
و حتي جد بزرگوارش��ان اميرالمؤمنين اين 
تعريفات را از برخي افراد داشتند كه متأسفانه 
بعدها نتوانس��تند آن صفات را در خودشان 
حفظ كنند. مراقب عاقبت  بخيري خودتان 

باشيد، ما هم دعايتان مي كنيم. 

مطالبات از دستگاه قضا باالتر رفت

 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به بيانات رهبر معظم انقاب 
در ديدار با رئيس و مسئوالن قوه قضائيه

اين صفحه پيام هلا،  متن ها، عكس نوشلت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اسلت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشلمند شلبكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 رابطه بال و عنايت الهي 
با استغفار و توبه

حاج آقا مجتبي تهراني)ره(:
روايت را محمدبن مس��لم مي گويد: ش��نيدم ام��ام صادق)ع( 
مي فرمودند: »الُْمْؤِمُن اَل يْمِضي َعلَيِه أَْربَُع��وَن لَيلًْة إاِلاَّ َعَرَض لَُه 
ُر بِِه«؛ براي مؤمن 40 شب نمي گذرد، مگر اينكه  أَْمٌر يْحُزنُُه يَذكاَّ
حادثه اي يا باليي به او عارض مي ش��ود و پي��ش مي آيد كه او را 
ناراحتش كند. چرا؟ گروهي از محدثين گفتند كه »يذكُر به«؛ 
به سبب آن، اين شخص نس��بت  به گناهانش متذكر بشود، در 
خودش فرو برود كه اين گره ها براي چه در كار من افتاده است. 
مؤمن اين چنين است به ماوراي اين عالم اعتقاد دارد. مي داند 
رابطه اي بين عالم ماده و عالم معنويت وجود دارد. مؤمن اينطور 
است، مي گويد: نظام مافوق بر اين نظام حاكم است، لذا نسبت  به 
معصيتش يادآور  شود. اين  يك احتمال نسبت به روايت بود، ولي 
من يك احتمال ديگر دارم. غير از اين روايات، روايات ديگر هم در 
باب معاصي داريم كه در آنها به همين جهت تصريح دارد، خوشا 
به حال كسي كه مورد عنايت خداوند قرار بگيرد. بعد هم مبتال 

بشود كه يادآور معاصي  اش شده و استغفار و توبه كند. 
منبع: كانال تلگرامي »حاج آقا مجتبي تهراني ره«

   آیينه نفس

ويژگي ها و تفاوت هاي شهاب سنگ، شهاب و شهاب واره چيست؟

كانال تلگرامي »فجازيست« نوشت:  قراره اينستاگرام با هوش مصنوعي شركت Yoti سن افراد رو از روي 
عكسشون تخمين بزنه. در اين صورت كسايي كه سنشون رو باالتر از ۱۸سال وارد مي كنن، شناسايي 

مي شن. حاال اين وسط اون هايي كه سنشون توي چهره كمتره، بايد نگران صفحه هاشون باشن.

محسن پورعرب توئيت كرد: يك روز خبر مياد ۱۸مهاجر در هنگام تالش براي رسيدن به 
اسپانيا جان باختن. ديروز هم خبر اومد كه اجساد 46 مهاجر در يك كاميون در ايالت تگزاس 

امريكا پيدا شده و اين اتفاق هاي تلخ در حكومت هايي رخ ميده كه مدعي حقوق بشرند!

ميالد ميركاني در »زوميت« نوش��ت: ش��هاب واره، شهاب و 
شهاب سنگ نام هايي هستند كه به اجرام فضايي كامالً متفاوتي 
اطالق مي شوند، اما شباهت آنها ممكن است افراد ناآشنا را دچار 
سردرگمي كند. ش��ايد منصفانه باشد كه بگوييم سنگ هاي 
فضايي، هم شگفتي و هم ترس را به ما زميني ها القا مي كنند. 
زماني كه زمين مسيرش را از ميان توده اي از اين سنگ ها در 
فضا مي پيمايد، چشم انداز زيباي بارش هاي شهابي در آسمان 
خلق مي شوند. با اين  حال همانطور كه به تازگي براي تلسكوپ 
فضايي جيمز وب اتفاق افتاد، اگر يكي از اين اجرام با اندازه اي 
بزرگ تر از حد معمول در مسير حركت فضاپيماها و ماهواره هاي 

ما قرار بگيرند، مي توانند اتفاقي ناخوشايند را رقم بزنند. 
در همين منظومه  شمس��ي خودم��ان، ميليارده��ا و احتماالً 
تريليون ها جرم سرگردان به دور خورشيد وجود دارند. اين اجرام 
فضايي كوچك تر از آن هستند كه سياره ناميده شوند؛ از اين  رو 
با اسامي دنباله دار، سيارك، شهاب واره و در صورت رسيدن به 
زمين، شهاب و شهاب سنگ شناخته مي شوند. با وجود نام هاي 
مختلف، ممكن است، فراموش كنيم كدام اسم به كدام جرم تعلق 
دارد. در اين مقاله مي خواهيم با شهاب واره، شهاب و شهاب سنگ 

آشنا شويم و ويژگي ها و تفاوت هاي هركدام را بشناسيم. 
   شهاب واره چيست؟

ش��هاب واره ها )Meteoroid( اجرامي فضايي با اندازه  يك 
متر و كمتر هستند كه در منظومه  شمسي به دور خورشيد 
مي چرخند. آنها گاهي اوقات حتي از دانه  شن نيز كوچك تر 
هس��تند و با نام ريزش��هاب واره يا گردوغبار ميان سياره اي 
شناخته مي شوند. هر جرمي بزرگ تر از يك متر در دسته بندي 
س��يارك ها قرار مي گي��رد. ش��هاب واره ها در اصل قطعات 
شكسته ش��ده  س��يارك ها يا دنباله دارها هس��تند كه در اثر 
برخورد اين اجرام در فضا با يكديگر به  وجود مي آيند. برخي 
از شهاب واره ها از بقاياي پرتاب شده  ناشي از برخورد سياره ها 
يا قمرها نيز سرچشمه مي گيرند؛ با اين  حال، منشأ اغلب آنها 

كمربند سياركي بين مريخ و مشتري است. 
   شهاب چيست؟

اگر شهاب واره، ريزشهاب واره، دنباله دار يا سياركي سرگردان به طور 
اتفاقي بر سر راه زمين قرار گيرد و وارد جو سياره  ما شود، به شهاب 
)Meteor( تبديل مي شود. از آنجا كه اين اجسام هنگام سقوط 

روي زمين، سرعت بسيار زيادي دارند، اصطكاك با مولكول هاي 
هوا در جو فوقاني سياره به شدت داغ مي شوند و درخششي ايجاد 
مي كنند كه اغلب با چشم غيرمس��لح مشاهده پذير است. تابش 
آتشيني كه شهاب ها هنگام سوختن در جو زمين دارند، مي تواند 
درخشان تر از سياره زهره به  نظر آيد، به  همين  دليل، آنها با عنوان 
»ستاره ثاقب« نيز شناخته مي شوند. براساس برآوردها، روزانه ۲۵ 
ميليون شهاب واره، ريزشهاب واره و ديگر بقاياي كوچك فضايي به 
جو زمين وارد مي شوند. به  عبارت   ديگر، هر روز تقريباً ۱۵ هزار تن 

مواد روي سياره  ما سقوط مي كند. 
وقتي زمين از ميان انبوه بقاياي باقيمانده از يك دنباله دار عبور 
مي كند، صحنه  خيره كننده بارش ش��هابي ب��ه  وجود مي آيد و 
مي توان هزاران ستاره ثاقب را در آسمان شب مشاهده كرد. بارش 
شهابي برساوشي يكي از ديدني ترين بارش هاست كه هر ساله بين 
۲۷ تير تا ۳شهريور رخ مي دهد. در  صورتي  كه آسمان صاف باشد، 

در اوج اين بارش در هر ساعت ۵0 تا ۷۵ شهاب ديده مي شود. 
   شهاب ها به 3 دسته تقسيم مي شوند:

- ش��هاب زمين خ��راش كه مس��يرهاي بس��يار كم عمق با 
مسافت هاي طوالني را در جو فوقاني زمين مي پيمايد. آنها در 
برخي مواقع ممكن است از جو خارج شوند و به فضا بازگردند. 
- آذرگوي شهابي درخشان تر از حد معمول است كه از ارتفاع ۱00 
كيلومتري از سطح دريا نيز مشاهده  مي شود. اتحاديه بين المللي 
نجوم آذرگوي را شهابي درخشان تر از هر سياره تعريف مي كند. 
- بواليد ش��هابي كه از آذرگوي بزرگ تر است و اغلب در جو 
منفجر مي شود. از آنجا كه بواليدها غرش صوتي ايجاد مي كنند، 

انفجار آنها ممكن است روي زمين شنيده و احساس شود. 

   شهاب سنگ چيست؟
اكثر اجرامي كه به  سمت زمين سقوط مي كنند، هنگام ورود 
به جو متالشي مي ش��وند، اما اگر يك شهاب از سقوط در جو 
زمين جان سالم به  در ببرد و به سطح س��ياره برخورد كند، 
شهاب سنگ )Meteorite( ناميده مي شود. به   عبارت    ديگر، 
شهاب سنگ بخشي از بقاياي اجرامي نظير دنباله دار، سيارك 
يا شهاب واره است كه به طور ناقص مي سوزد و به زمين مي رسد. 
براساس برآوردي ساالنه، احتماالً ۵00 شهاب سنگ به سطح 

زمين مي رسد، اما از اين بين كمتر از ۱0 مورد پيدا مي شود. 
تمام شهاب س��نگ ها از درون منظومه  شمسي ما مي آيند و 
اغلب آنها قطعات سيارك هايي هستند كه مدت ها پيش در 
كمربند سياركي بين مريخ و مشتري از هم پاشيدند. برخي از 
اين قطعات پيش از برخورد با زمين، براي مدت طوالني اغلب 
ميليون ها سال درحال چرخش به دور خورشيد بودند. برخي 
از انواع نادر شهاب سنگ ها نيز از ساير اجرام مانند ماه، مريخ و 
احتماالً عطارد روي زمين افتاده اند، اما راحت ترين نقاط براي 
شناسايي آنها، پهنه هاي باير و وسيع مانند بيابان ها و مناطق 

يخي نظير جنوبگان است. 
وزن شهاب سنگ ها ممكن است از چند گرم تا ۱00كيلوگرم 
باشد. هرچند در بعضي موارد وزن آنها به چندين تن نيز رسيده 
است، اغلب شان آنقدر بزرگ نيستند كه دهانه هاي برخوردي در 
خور توجه به  وجود آورند. در عوض، شهاب سنگ ها معموالً در 
سرعت حد خود به سطح زمين مي رسند و گودالي كوچك حفر 
مي كنند. بزرگ ترين شهاب  سنگ شناخته  شده، شهاب سنگ 
هوبا با وزن تقريبي 60 تن است كه تصور مي شود ۸0 هزار سال 

پيش در منطقه اوتجوزوندجوپا در ناميبيا سقوط كرد. 
شهاب سنگ ها به  طور سنتي به سه دسته  كلي تقسيم مي شوند: 
شهاب سنگ هاي سنگي كه عمدتاً از كاني هاي سيليكات تشكيل 
شده اند. شهاب سنگ هاي آهني كه با نام سيدريت ها نيز شناخته 
مي ش��وند و عمدتاً آلياژ آهن  نيكل ماده  اصلي تشكيل دهنده  
آنهاست. اغلب شهاب سنگ هاي آهني از هسته  خرده سياره ها 
منشأ مي گيرند. شهاب سنگ هاي سنگي آهني كه حاوي مقدار 
زيادي مواد فلزي و س��نگي هستند.  طبقه بندي هاي امروزي 
شهاب سنگ ها را براساس ساختار، تركيب شميايي و ايزوتوپي و 

كاني شناسي به گروه هاي مختلف تقسيم مي كنند.

هوش مصنوعي اينستاگرام سن را حدس مي زند مدعيان حقوق بشر!

چگونه همدلی کنيم
كانال تلگرامي »هشت بهشت« 
نوشت: همدلي به معني خود را به 
ج��اي ديگران قرار دادن اس��ت. 
م��ادري كودكش را ب��ه گردش 
مي برد، او خيلي خوشحال است، 

اما كودك زار زار گريه مي كند. 
مادر ابتدا دليل گري��ه كودك را 
نمي فهمد، اما وقتي خود را جاي 
كودك مي گذارد و از ديد كودك 
به جهان مي نگرد، تازه متوجه مي ش��ود كودك فقط پاهاي آدم ها را مي بيند و در اين شلوغي 
چيز ديگري نمي بيند، از اين پايين دنيا خيلي خسته كننده است.  هرچه توانايي امپاتي در شما 
افزايش پيدا كند، ارتباط هاي صميمانه تري با ديگران خواهيد داشت. پژوهشگران معتقدند، 
همدلي مي تواند تا حد زيادي مشكالت خانوادگي را كه عموماً از عدم درك متقابل ناشي مي شود، 
حل و فصل كند.  اگر پدر يا مادر هستيد خودتان را جاي فرزندتان بگذاريد، آيا چنين والديني را 
دوست داريد؟ خودتان را جاي همسر، معلم، شاگرد، فروشنده، خريدار يا دوستتان بگذاريد. آيا 

طرف مقابلتان را دوست داريد؟ توانايي همدلي را تمرين كنيد و در خود افزايش دهيد.  

 آزمايشي جالب براي فهم شكاف شناختي 
بين گوينده و شنونده

كي��ان پرديس در رش��ته توئيتي 
نوش��ت: س��ال 90 يه دانشجوي 
دكتراي روانشناسي استنفورد به 
نام اليزابت نيوتن يه بازي، آزمايش 
ساده و جالب كرد. بازي اين بود كه 
افراد يه گروه يه ترانه خيلي معروف 
رو تو ذه��ن انتخ��اب مي كردن و 
ريتمش رو با مداد روي ميز ميزدن 

)گروه تق زن ها( و افراد گروه دوم گوش مي دادن و بايد حدس مي زدن چه ترانه ای است. 
ترانه ها خيلي معروف بودن در حد »تولدت مبارك« و »اتل متل توتوله« و »عمو زنجيرباف«. 
آزمايشگر از گروه تق زن ها پرسيده بود به نظرتون چند درصد گوش دهنده ها مي تونن ترانه 

شما رو درست تشخيص بدن، جوابشون اين بود ۵0 درصد. 
يعني حدس مي زدن از هر دو نفر يه نفر مي تونه ترانه رو از روي تق تق ها درست تشخيص بده. 
حاال واقعيت چي شد؟ فقط ۲/۵درصد گوش كننده ها تونستن درست تشخيص بدن، يعني 

يك نفر از هر 40 نفر! چرا اينطوري شد و چه اهميتي داره اين بازي؟
قضيه اينه ك��ه تق زن ها وقتي كه داش��تن تق تق م��ي زدن ترانه رو داخل ذهن خودش��ون 
مي شنيدن و براشون تقريباً غيرممكن بود كه بدون ش��نيدن ترانه در ذهن خودشون روي 
ميز ريتم بگيرن. همين باعث شد نتونن خودشون رو جاي گوش دهنده هايي بذارن كه فقط 
و فقط داشتن تق تق مي شنيد چون به اين شكاف ذهني آگاه نبودن فكر مي كردن تشخيص 

اين ترانه كه كاري نداره!
حاال اهميت اين بازي در اينه، وقتي داريم با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم، مخصوصاً ارتباطي 
كه هدفش انتقال دانش و بينشه )مثاًل هنگام آموزش، مديريت، اجراي برنامه، هماهنگي و...( 
اگه به اين شكاف شناختي آگاه نباشيم و به نوعي بهش نپردازيم، ممكنه نتيجه اون ارتباط يه 
فاجعه باشه كه اصاًل انتظارش رو نداريم. همين توئيتر رو در نظر بگيريد كه چطور تركيبي از 
محدوديت كاركتر، سرعت باال و شكاف شناختي باعث مي شه پياممون به شكل هايي تعبير و 

قضاوت بشه كه اساساً به ذهن ما هم خطور نمي كرده. 
يه نكته جالب و مهم مرتبط اينه كه ذهن انسان توانايي بااليي در يادگيري داره، ولي توانايي 
بس��يار اندكي در يادنگيري داره. فراموش كردن چيزي كه ياد گرفتيم آسونه و هميشه رخ 
ميده، چون عمدي نيست ولي فراموش كردن عمدي چيزي كه ياد گرفتيم يا تجربه كرديم 

تقريباً محاله. به اين ميگن »نفرين دانش.«

از همسرت قدرداني کن
كانال تلگرامي تبيان نوشت: وقتي 
از همس��رت قدردان��ي مي كني: 
دلبس��تگي و عالقه ايجاد ميشه، 
خش��م و حس��ادت از بين ميره، 
تحم��ل مش��كالت و س��ختي ها 
احس��اس  ميش��ه،  بيش��تر 
ارزشمندبودن و رضايتمندي به 
وجود مياد. يك��ي از مهم ترين و 
تأثيرگذارترين روش ها براي رسيدن به خوش��بختي و آرامش تشكر و قدرداني در خانواده 
هست و يكي از علل عدم تشكر و قدرداني از همسر در زندگي نداشتن اطالعات الزم در مورد 
آثار و بركات انجام اين عمله. سپاسگزاري از اعمال و گفتار طرف مقابل در زندگي ميتونه رنگ 

و بوي نشاط و خوشبختي رو به زندگي هر زوجي وارد كنه. 

لزوم توجه به آموزش رياضيات
علي معظم��ي طي يادداش��تي در 
»شرق« نوش��ت: كنك��ور ورودي 
دانشگاه ها در سال ۱40۱ آخر همين 
هفته آغ��از مي ش��ود. مجموعاً يك  
ميليون و 4۸9 هزار و 49 نفر در پنج 
رشته كنكور ثبت نام كرده اند. از اين 
تعداد رش��ته تجربي با ۵4۷ هزار و 
4۷۲ نفر بيشترين داوطلب را دارد و 
رشته رياضي با ۱4۵ هزار و ۷4۷ نفر، 
يعني زير ۱0درصد كل داوطلبان، كمترين تعداد را. در سال هاي اخير درصد داوطلبان رياضي 
به  طور پيوسته رو به افول بوده اس��ت. اگر بي رغبتي به ادامه تحصيل در رشته رياضي را كنار 

واقعيت هاي ديگري بگذاريم، معلوم مي شود كه با چه بحراني در آموزش اين رشته مواجهيم:
اول اينكه در سال هاي اخير با بهانه هايي سس��ت، بخش هايي از محتواي آموزشي رياضيات 
دبيرس��تاني حذف و به  طور مرتب از محتواي تدريس رياضيات كسر ش��ده است. دوم اينكه 
اگر به كارنامه پذيرفته شدگان سال هاي اخير در رشته هاي علوم رياضي، فيزيك و مهندسي 
شهرهاي مختلف نگاه كنيم، مي بينيم كه شمار قابل توجهي از داوطلبان با درصد هاي نزديك 
صفر يا حتي منفي در درس هاي رياضيات )و فيزيك( در اين رشته ها قبول شده اند، يعني همين 
محتواي باقيمانده را نيز به  درستي نياموخته اند. بي رغبتي به ادامه تحصيل در رشته هاي مرتبط 
با رياضيات چند دليل مي تواند داشته باشد؛ ضعف آموزش قاعدتاً يكي از اين داليل است. درسي 
كه عموماً به  خوبي تدريس نشود، رغبتي براي ادامه نيز برنمي انگيزد. ديگر اينكه با روند مزمن 
صنعت زدايي از فرصت هاي شغلي واقعي مهندسي و طراحي كاسته شده و دانش آموزان آتيه اي 
در خواندن رشته هاي مربوط به رياضي نمي بينند. اين خود به دور باطلي دامن مي زند كه آينده 

كشور را، در اين دوران اوج گيري پيوسته فناوري و صنعت، تهديد مي كند. 
بدون آموزش صحيح و پرمحتواي رياضيات، آينده صنعت و اش��تغال واقعي تاريك است و 
با افول بيش از پيش توان توليد فناورانه صنعتي، بيش از پيش با اين خطر مواجه مي ش��ويم 
كه زيردست كشورهاي ديگر شويم. مس��ئله مهم تر اينكه آموزش رياضيات در واقع آموزش 
انديشيدن منطقي و مال خود كردن استدالل است. از عوام و خواص كساني مي گويند »اين 
درس ها به چه دردي مي خورد؟ مگر چند نفر بعداً از آنها استفاده مي كنند. « اين كسان وقتي 
قدرتش را داشته باشند زمينه س��از حذف اين دروس مي شوند، ولي اين حرف نوعي تجاهل 
نسبت به اهميت آموزش رياضي است. آموختن رياضيات نوعي بينش اساسي به محصالن 

عرضه مي كند و توانايي تحليل شان را ارتقا مي دهد. 
در اين كشور هنوز بعد از سه دهه كاس��بي هاي هرمي رونق دارند و قرباني مي گيرند، ولي بايد 
واضح باشد كس��اني كه حداقلي از بينش رياضي داشتند برايش��ان كفايت مي كرد كه به دام 
چنين شياداني نيفتند. كس��اني كه رياضيات را خوب مي آموزند، به همراهش اعتمادبه نفس 
استدالل كردن مستقل را هم كسب مي كنند. در آستانه مشروطه بخش هاي بيدار جامعه ايران، با 
وجود دولتي كه مردم را باسواد نمي خواست، خود دست به كار ترويج علوم زدند. چنين رويكردي 
شايد در برابر پيچيدگي هاي معاصر تكافو نكند، اما امروز هم جامعه مدني و دانشگاهيان مسئول 
مي توانند به عشق بهروزي فرزندان ايران و به ويژه كم برخوردارترينشان، براي ارتقاي آموزش  
رياضي چاره جويي كنند. چنين بذل فكر و تواني به معناي گذشت از مسئوليت »مسئوالن« 

نيست، بلكه راهي براي ارتقاي همبستگي و توانايي هاي جامعه است.

لباسي را که رنگ پس مي دهد، جدا بشور
سيدمصطفي موسوي در كانال تلگرامي خود نوشت: لباسي را كه رنگ 
پس مي دهد يا دور بينداز يا جدا بش��ور، وگرنه تم��ام لباس ها را خراب 
مي كند! حكايت خاطرات تلخ و ناخوشي  است كه اگر ناديده شان نگيري و 
در ذهنت محو يا كم رنگشان نكني، رنگ پس مي دهند به همه چيز و زهر 
رخوت انگيزشان نشت مي كند، وسط تمام خاطرات شيريني كه داري، بافت 
صيقلي و يك دستشان را خراب مي كند. آدم به خاطر يك لباس بي كيفيت، 

كلي لباس با كيفيت و قشنگ را كه نابود نمي كند!

حقايقي تلخ از زبان شخصي تلخ تر
ميثم كهن ترابي در توئيتي نوشت: به دانش��جويي كه نمره او كمتر از 
پنج است، 9/۷۵ميدهي تا معدلش لطمه نبيند. برمي گردد و مي گويد: 
اگر اين بيس��ت و پنج صدم را مي دادي چه مي شد؟ علم نابود مي شد؟ 
مشكل خريد و فروش مقاله و پايان نامه حل مي شود؟ اين حقايق تلخ 

است و شنيدن آن از زبان چنين شخصي تلخ تر.

 آيا صهيونيست ها
 سرزمين هاي فلسطيني را خريدند؟

 »LIBANIRAN « كانال تلگرامي
با انتش��ار تصوير فوق نوش��ت:  يكي از 
دروغ هايي كه صهيونيست ها به جهان 
گفتند، اين اس��ت كه س��رزمين هاي 
فلس��طيني را خريده اند. طبق اسناد 
تنها ۵ درصد از سرزمين هاي اشغالي را 
واقعاً خريده بودند. آن هم از ثروتمندان 
عمدت��اً مس��يحي س��وريه و لبن��ان. 
مي گويند اين س��ند فروش دهها هزار 

هكتار از دشت حوله تنها در مقابل 900 دالر است. 
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