
عليشمسيپور:
هنر شهيد همداني ُحرس��ازي است. همان 
كاري كه شهيد چمران مي كرد. همان كاري 
كه حضرت امام خميني در حد بااليش انجام 
داد. دقيقاً هم��ان كاري كه ارباب بي كفتش 
سيدالشهدا)ع( انجام داد. دقت كنيد كه كدام 

اعمال است كه دشمن را عذاب مي دهد. 
حبيبتركاشوند:

سال 88 هلهله كنان روز عاش��ورا را خداجو 
خوان��د همان ها كه همچون س��پاه يزيد بر 
ع��زاداران حس��يني تاختن��د و ام��روز به 
ش��هداي مظلوم مدافع حرم لگ��د مي زند. 
آقاي ميرحس��ين پاي��ان نكبت ب��اري در 
زندگي سياسي داش��تي اما بدان اگر امثال 
#شهيد_همداني ها نبودند االن دخترانت 

كنيز داعش بودند. 
كاربريبانام»حاجحسن«:

خدايا ما را با شهداى مدافع حرم و سرداران 

حاج قاسم و ش��هيد همداني محشور كن. 
شهادت مجاهدين فى سبيل اهلل كه مهاجرين 
الى اهلل بودند و درخاك غريب جان هايشان 
را در راه مبارزه با داعش فداى اسالم كردند 
افتخار بزرگى اس��ت كه نصيب هركس��ى 
نمي شود. لعنت بر اهانت كنندگان به شهدا. 

حامدكاشاني:
س��الم خدا بر مجاهداني ك��ه در راه خدا و 
دستورات الهي، مو سپيد كردند و عمرشان 
به ش��هادت ختم شد و زهي س��عادت كه 
هنوز مورد نفرت و كينه  عمل��ه  و مزدوران 
دشمن هستند. خدايا عاقبت ما را نيز پس 
از انجام وظايف و جهاد، به ش��هادت ختم 
فرما و دش��منانت را از ما خش��مگين ساز. 

#شهيد_همداني
جوادنيكيملكي:

شهيد كبير، حاج حس��ين همداني سابقه 
جهاد در پنج جبهه را داش��ت: ۱. مبارزه با 

طاغوت ۲. مبارزه ب��ا گروهك ها و منافقين 
۳. دفاع مقدس ۴. سركوب فتنه 88 )از اين 
سوخته اند( ۵. دفاع از حرم. كمتر شهيدي 
اين افتخارها را يك جا دارد، خدا عزتش داد 

حبيب حرم جمهوري اسالمي ايران را... 
كيوانساعدي:

توهين به مفاخر ملي و ف��را ملي، خصوصاً 
امثال ش��هيد همداني ك��ه امنيت نواميس 
همه ايرانيان مديون جانفشاني آنها در برابر 
تروريسم است و ميليون ها انس��ان آزاده به 
شهادت مدافعان حرم غبطه مي خورند، هيچ 

توجيهي ندارد و همه بايد محكوم كنند. 
صادقنيكو:

س��كوت اصالح طلب��ان در مقاب��ل بيانيه 
ميرحسين شوكه كننده اس��ت. بسياري از 
اصالح طلبان صدر تا ذيل بيانيه ميرحسين 
را قبول ندارند و بارها از شهداي اين كشور به 
نيكي ياد كردند ولي حاضر نيستند كلمه اي 

در خص��وص اي��ن هتاكي صحب��ت كنند. 
ببخشيد ولي اسمش قبيله گرايي و خفقان 

سياسي است كه مشابهش را نديدم. 
كاربريبانام»سحر«:

س��ال 88 تدابير و حضور در ميدان سردار 
همدان��ي فتن��ه آش��وب گران را در تهران 
خوابان��د. ام��روز ظاه��راً ش��هيد همداني 
بازگشته تا س��ر فتنه را هم به ديوار بكوبد 
و مأموريت ناتمام خود را به پايان برس��اند. 
براي فتنه گران شهيد همداني از خود سردار 

همداني هم خطرناكتر خواهد بود. 
سيدمهردادسيدمهدي:

ابو وهب فرمانده ارشد ميدان در سوريه بود. 
در كفرسوسه دمشق با او قرار مالقات داشتيم. 
وقت��ي وارد اتاق ش��ديم با لبخن��د مليحي 
استقبال كرد. بسيار فروتنانه صحبت مي كرد 
و آخرين وضعيت را توضيح داد. اگر ش��هيد 

نمي شد جفا به او بود. #شهيد_همداني

امنيت همه ايرانيان مديون شهيد همداني است
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهاهانتيكيازسرانفتنهبهشهيدسردارهمداني

انتشارنامهايمنس�وببهميرحسينموسوي،يكيازس�رانفتنه۸۸،واكنشهاي
بس�ياريدرپيداش�ت.موس�ويدربخش�يازنامهخود،ضم�نانتق�اداتتندبه
سياس�تهايمنطقهايايرانب�اادبياتيوقيحانهبهس�احتس�ردارش�هيدحاج
حس�ينهمدانياهانترواداش�تهونوش�تهاس�ت»آنس�رداربيافتخ�ارجانش

درغربتب�هقربانيمس�تبديديگرتلفش�د«!انتش�اراينمطل�بتوهينآميز،
واكنشه�ايفراوان�يرادرش�بكههاياجتماعيبهدنبالداش�ت.كارب�رانضمن
بازخوان�يخدماتورش�ادتهايش�هيدهمدانياعت�راضخودرابهميرحس�ين
موسوياعالمداش�تند.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانمرورشدهاست.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

    تصویر منتخب

يكقاليكرمانزيبامتعلقبه۱۲۰سالپيش   
| صفحهتوئيتريگلچه

نقش رفقاي سلوكي در سير و سلوك
آيتاهللحائريشيرازي:

در شب هاي شام غريبان، همه ش��مع مي گيرند دستشان؛ درست 
است؟ وقتي باد مي زند و شمع يكي را خاموش مي كند، او شمعش 
را مي گيرد به شمعي كه روشن است و آن را روشن مي كند.  رفقاي 
سلوكي اين جوري اند. اگر يكي غفلت بكند، ديگري غفلت او را برطرف 
مي كند. بعد همه شان با شمع روشن جلو مي روند. جز آداب سلوكي، 
انس افراد به همديگر است. همين كه مأنوس بشوند، سير مي كنند. 
چطور وقتي انسان به تعلقات دنيا انس بگيرد، زمين گير مي شود، تعلق 

دوستان سلوكي به همديگر نيز آنها را جاكن مي كند. 
منبع:كانال تلگرامي » نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

دانشگاه گوسفندي!

احسان حسيني در توئيتي نوشت: ايران با واردات ۲۰ درصد از گاز مازاد روسيه ذيل »تفاهم 
با گازپروم« و استفاده از آن در نيروگاه ها مي تونه ساالنه ۱۵ ميليارد ليتر گازوئيل و مازوت 
بيش��تري صادر كنه، يعني فرصت درآمدزايي ۶ ميليارد دالري كه از رقم قرارداد با توتال 

بيشتره. كشور رو بيخودي معطل برجام نكنيد. 

سيدحس��ن اس��المي اردكان��ي در كانال 
تلگرامي خ��ود تعبير جالب��ي را براي نقد 
دانشگاه انتخاب كرده است: آخرين جلسه 
كارگاه اخ��الق آم��وزش اس��ت. در جمع 
همكاران دانش��گاهي هس��تم و داريم در 
اين باره گفت وگو مي كني��م كه ما در مقام 
معلم، خواه  ناخواه، براي دانشجويان بيش 
از متخصص يك متن يا رشته هستيم. ما نه 
تنها آنچه »مي داني��م« درس مي دهيم كه 
فراتر از آن »آنچه هستيم« نيز به مخاطبان 
خود عرضه مي كنيم. به همين مناس��بت 
افزون بر ريشه اين بحث در سنت اسالمي 
قطعه اي از يك متن انگليسي را كه يكي از 
استادان اخالق آموزشي دانشگاهي نوشته 
است از طريق ويديو پروژكتور بر پرده مقابل 
تابان��ده ام و هم��كاران در ح��ال خواندن و 

ترجمه آن هستند. 
در اين جلسه برخي همكاران پسران نوجوان 
خود را نيز با خود آورده ان��د. يكي از آنها كه 
اسمش را پارس��ا مي گذارم و ۱۰، ۱۲ سال 
بيشتر ندارد، مشاركت فعالي در بحث دارد 
و مي كوشد كلمات را بخواند و ترجمه كند. 
داريم سطر به سطر همراه متن پيش مي رويم 
كه ناگه��ان قس��متي را اين گون��ه ترجمه 
و با صداي بلن��د اعالم مي كند: »دانش��گاه 

گوسفندي!« تاالر از خنده منفجر مي شود. 
در متن هيچ سخني از گوسفند يا دانشگاه 
گوسفندي نيست. متوجه خطايش مي شوم. 
 ،)Scholarship( او تعبير اسكالرش��يپ

يعن��ي دانش��وري را ب��ه معناي دانش��گاه 
گوسفندي پنداشته است. در واقع، با ديدن 
كلمه »شيپ« بقيه را خودش خالقانه ساخته 
است. برايش توضيح مي دهم كه ما چند نوع 
»شيپ« داريم. يك »ش��يپ« با اين امالي 
خاص )Sheep( به معناي گوس��فند است. 
گاه نيز »شيپ« )Ship( با اماليي متفاوت 
به معناي كشتي است و گاه همين »شيپ« با 
همين امال پسوند اسم ساز است كه از صفت 
اسم مي سازد مانند فرند )Friend( به معناي 
 )Friendship( دوست كه از آن فرندشيپ
يعني دوستي ساخته مي شود. در اينجا نيز 
مقصود متن، دانش��وري است و هيچ ربطي 

به گوسفند ندارد. 
اما ترجمه خطاي او راه را بر تأمل مي گشايد 
و به اين مسئله فكر مي كنم كه آيا مي شود 

ما هم »دانشگاه گوسفندي« داشته باشيم؟ 
و اصوالً معناي اين تركيب چيست؟ كمي 
فكر مي كنم، انگار پارسا چندان هم بي راه 
نگفته است. دانش��گاه فراتر از مركز تعليم 
مهارت و فنون است. يكي از اهداف اصلي 
دانش��گاه پرورش فرهيختگي است. كسي 
كه وارد دانشگاه شده و از آن فارغ التحصيل 
مي شود، انتظار مي رود كه نوعي فرهيختگي 
و بلوغ عقلي و عاطفي كس��ب كرده باشد. 
دانش��گاه بايد قواي خاص دانش��جويان را 
ش��كوفا كند و پرورش بدهد. دانشگاه بايد 
يگانگي و خاص ب��ودن دانش��جويانش را 
به رسميت بشناس��د و متناس��ب با توان 
هر يك، آنها را به ش��كلي مناس��ب تربيت 
كند. دانشگاه بايد ش��هرونداني مسئول و 
فرهيخته بار آورد. ايده دانشگاه به نوعي بر 

جامعيت تأكيد دارد. 
ام��ا هنگامي ك��ه دانش��گاهي هم��ه اين 
ظرافت ها را ناديده مي گيرد و به جاي دادن 
چشم انداز و منظر مناسب به دانشجويان، 
به آنها صرفاً اطالعات كّم��ي مي دهد و به 
جاي فرب��ه كردن ذهن آنها، آنه��ا را تنها با 
ي پ��روار مي كند، سياس��ت  داده هاي كمِّ
گوس��فندپروري در پي��ش گرفته اس��ت. 
هنگامي كه عده اي از دانشگاهيان به جاي 
توجه به اس��تعدادهاي خاص دانشجويان، 
بخواهن��د آنها را متحدالش��كل ب��ار آورند 
راه و رسم گوس��فندي در پيش گرفته اند. 
هنگامي ك��ه در برنامه هاي آموزش��ي يك 
دانشگاه به جاي توجه به ويژگي هاي بومي 
و فرهنگي اين مرز و ب��وم، همه يافته هاي 
يك عرصه بدون توجه به سره و ناسره آنها 
به دانشجو منتقل مي ش��ود و ويژگي هاي 
تاريخي و جغرافيايي اين خطه در نظر گرفته 
نمي شود، منطق پروارسازي در پيش گرفته 
شده اس��ت. هنگامي كه پاره اي از استادان 
به جاي تربيت علمي دانش��جويان با دادن 
جزوه در آنها توه��م دانش ايجاد مي كنند، 
شيوه گوس��فندپروري در پيش گرفته اند. 
هنگامي كه به جاي تفكر انتقادي و تحليلي، 
برخي دانش��جويان عمدتاً تفكر انباشتي را 
مي آموزند، راه و رسم گوسفندي در پيش 
گرفته اند. به نظر مي رس��د پارسا ناخواسته 
به اين نكات مي خواست اشاره كند، گرچه 

مقصودش را دقيق بيان نكرد. 

یک فرصت گازوئيلی برای كشور
نيما قدك پور در توئيتي نوش��ت: آخرين تصاوير ماهواره اي از فرانسه و بخشي از بريتانيا، 
عمق فاجعه خشكسالي در اين كشورها را نشان مي دهد. مناطقي كه در تصاوير ماهواره اي 
به شكل صحرا و كوير به نمايش درآمده اند در ۵۰ سال اخير كاماًل سبز بوده اند. محققان 

فرانسوي مي گويند تازه اين آغاز ماجراي گرم شدن زمين است.

عمق فاجعه خشكسالي در فرانسه و انگليس

كنكور و عدالت آموزشي
محمدرضا اخضريان در كانال تلگرامي 
خود نوشت: چند سالي است كه پس از 
اع��الم نتاي��ج كنك��ور، موج��ي از 
عدالت خواهي همراه ب��ا اعالم برائت از 
نظام آم��وزش غيردولتي به مثابه نماد 
بي عدالتي آموزش��ي سراس��ر فضاي 
مجازي و به تبع آن ذهن جامعه را درگير 
مي كند امسال نيز بالفاصله پس از اعالم 
رتبه هاي برتر كنكور و افشاي وابستگي برگزيدگان به دهك هاي ثروتمندتر جامعه و تحصيل بيشتر 

آنان در مدارس غيردولتي اين موج ضد خصوصي فراگير شد و فرياد عدالت خواهي برخاست. 
سهم مدارس از رتبه هاي برتر كنكور سراسري:

مدارس استعدادهاي درخشان: 7۲/۵ درصد
مدارس غيرانتفاعي خاص: ۲۲/۵ درصد

مدارس نمونه دولتي: ۲/۵ درصد
مدارس دولتي: ۲/۵ درصد

بي ترديد نمي توان وجود ضعف عميق و بنيادين در س��اختار اجتماعي كشور از جمله در زير 
ساختار آموزش��ي را انكار كرد اما آنچه معموالً ناديده گرفته و در يك فرآيند احساسي دچار 
مغالطه مي شود ربط و نسبت ميان عدالت آموزشي و به طوركلي عدالت با دولتي يا خصوصي 
بودن است. مغالطه پنهان در اين فرآيند، تصور رابطه علني ميان بي عدالتي با غيردولتي بودن 
اس��ت، گويي كه اگر مدارس خصوصي نبودند بي عدالتي آموزش��ي كمتر بود.  اين در حالي 
است كه ضعف اساسي در ساختار عدالت آموزشي نه در تعلق مدارس به بخش خصوصي كه 
در شيوه غلط ارزيابي و سنجش آموزش در كشور است كه به كنكور ختم شده و روند رقابت 
علمي را به يك بازار رقابتي با گردش مالي چند هزارميلياردي تبديل مي كند. فرآيند ارزيابي 
علم در ايران از نقاط ضعف جدي در ساختار علمي كشور است كه در سطح مدارس به كنكور 
و در سطح دانشگاه به توليد مقاله و رقابت براي انتشار مقاالت در مجالت خارجي منجر شده 
است.  واقعيت اين است كه اگر بنا بر ارزيابي كيفيت آموزش باشد اين مدارس غيردولتي اند كه 
حداقل استانداردهاي آموزشي را بيشتر از بخش دولتي دارا هستند و دولت و مدارس وابسته به 
آن عموماً نمره قبولي را كسب نمي كنند. اين بخش دولتي است كه هركجا وارد شده نتايج قابل 
قبولي نداشته است، چه در اقتصاد، چه سياست، چه فرهنگ عمومي و چه آموزش و حضورش 
منجر به توليد رانت و كاهش كيفيت و ناكارآمدي و توزيع فقر به جاي توس��عه و رفاه و نهايتاً 
بي عدالتي به جاي عدالت شده است.  اگر بناست بازخواني مناسبي از مفهوم و فرآيند عدالت 
صورت پذيرد خوب است با رها شدن از روند هيجاني و احساسي، تصوير عميق تري از عوامل 
بنيادين بي عدالتي داشته باشيم و اگر بناست عدالت آموزشي داشته باشيم الزم است در ساختار 

آموزش وپرورش و نيز فرآيند سنجش و ارزيابي آموزش كشور بازنگري داشته باشيم.  

»معذرت مي خوام« را كجاها استفاده كنيم؟
كانال تلگرامي »تبيان« نوشت: گفتن 
جمله »معذرت مي خوام« درس��ت 
مثل جمله »دوستت دارم« اندازه و 
جاي��ي داره! از به زب��ون آوردنش نه 
خيلي اجتناب كنيد و نه بيش از حد 
اس��تفاده كنيد! اگه بيش��تر از حد 
معم��ول، بابت كاره��اي نكرده عذر 
بخوايم، كاماًل محسوس خودمون رو 
به دست خودمون گناهكار كرديم. اگه هم بابت كارهاي خطايي كه كرديم عذرخواهي نكنيم، 
قطعاً آدم هاي زيادي رو در راه اين خودخواهي و غرور از دس��ت مي ديم. اش��تباه از هركسي 
ممكنه سر بزنه. اما مهم اينه كه براي جبرانش چه كاري انجام بديم. خيلي از اطرافيان ما تنها 
منتظر يك عذرخواهي از طرف ما هستن تا راه را براي برگشت مون باز كنن و دلشون صاف 
بشه. با همين يك جمله ساده و استفاده به موقع از اون مي شه هزاران رابطه را زنده كرد. پس 

از گفتنش هراس نداشته باشيد. چراكه نگفتنش مي تونه ضررهاي بيشتري به بار بياره.

آقاي خاتمي! تا كي سكوت؟!
پرويز اميني، استاد دانشگاه، در كانال تلگرامي خود نوشت: آقاي خاتمي، تا كي مي خواهيد در برابر 
جهل و پلشتي موسوي سكوت كنيد؟ تا كي مي خواهيد در برابر هرزه گويي او، منفعل و بي عمل 

باشيد؟ تا كي مي خواهيد با سكوت و بي نظري، نفرت پراكني او را تأييد كنيد؟
 سكوتي كه در برابر ضربه اي كه او به منافع ملي ايرانيان و اقتدار خارجي كشور در سال 88 زد، بس 
نيست؟ شما واقف بوديد و مي دانستيد كه ادعاي تقلب در انتخابات سال 88، نادرست و پوچ است 
اما سكوت كرديد تا از خشم هواداران موسوي كه اين خالف گويي را باور كرده بودند، در امان بمانيد 
و چه هزينه هايي كه از اين سكوت شما بر جامعه تحميل شد. ماه ها تنش و درگيري و تعميق شدن 
شكاف اجتماعي در بين مردم نيز نتوانست مهر سكوت شما را بشكند و در حالي كه مردم با مردم در 
برابر هم صف آرايي مي كردند و خانه و خانواده و خيابان به صحنه مشاجرات و بدگويي و تنش آنها با 
هم تبديل شده بود، شما لباس عافيت طلبي بر تن كرده بوديد و نخواستيد از خود براي فرونشاندن 

آتش اختالف بين مردم هزينه كنيد و آنچه در غيرعلن مي گفتيد را در علن نيز بگوييد. 
آقاي خاتمي! شما در برابر حرمت شكني روز عاش��وراي سال 88 نيز سكوت كرديد و وقتي اين 
نادان و متوهم، از حرمت شكنان به نام امت خداجو ياد كرد، باز زبان در كام گرفتيد. روز نهم دي كه 
ميليون ها ميليون ايراني خشمگين از اين حرمت شكني خيابان هاي ايران را از حضور و ارادت خود 

به حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( پر كردند نيز باز در كنار آنها نبوديد ولو به بيان گفتاري كوتاه. 
آقاي خاتمي شما در برابر دولتي كه با كمك و پشتيباني شما بر سر كار آمد و خسارت محضي به 

نام آبان ۹8 را بر سر مردم آوار كرد، نيز مسئوليت پذير و شريف عمل نكرديد. 
آقاي خاتمي! آنچه اين جاهل در اين آخرين اظهارات خود گفته است، تضييع حق و لكه دار كردن 
شرافت پاك ترين و شريف ترين فرزندان اين آب و خاك يعني شهداي مدافع حرم و از جمله شهيد 
بزرگوار شهيد همداني است. عنوان مدافع حرم، ابتكار شهيد سليماني براي حماسه آفريني اين 
مدافعان حسيني و زينبي و فاتحان امنيت ايران در برابر ديوي چون داعش است كه اين بدسرشت 

آن را نيز واژگون و مطابق ميل صهيونيست ها و ديگر آدم كش هاي جهاني معني كرده است. 
هر جا س��كوت كرديد، هرجا بي عملي نش��ان داديد، بس است. يك بار هم ش��ده اين كليشه 
عافيت طلبي و سكوت در هنگام الزم را بش��كنيد. اكنون گمان مي كنم در دهه هفتم يا هشتم 
زندگي خود باشيد و به طور طبيعي بيش از ديگران بايد نگران عاقبت بخيري خود باشيد. نگذاريد 
با سكوت و دم فروبستن در برابر هرزه گويي اين شرور، خون شهداي مدافع حرم دامن شما را بگيرد 

و حقي كه آنان و خانواده هايشان بر گردن من و شما دارند، در دنيا و آخرت نابودت كند.

چطوري صرفاً به تيتر ها  اعتماد مي كنيد؟
حسين نخلي نوشت: چطوري به تيتر خبرگزاري ها و سايت هاي خبري 
اعتم��اد مي كنيد؟ بدت��ر از اون به اسكرين ش��ات ها و عكس هايي كه تو 
رسانه هاي اجتماعي و پيام رسان ها دست به دست مي شن؟ نمي ريد چك 
كنيد ببينيد صحيح بوده اون حرف و نقل قول؟ براساس همون قضاوت 

مي كنيد و فحش مي ديد و آخرتتون را ارزون مي فروشيد؟ 

امتياز برگزیدن معلمي
محمد چكشيان در توئيتي نوشت: ايام انتخاب رشته و فرصت يك انتخاب 
مهم وسرنوشت ساز، فرا رسيده است. با برگزيدن معلمي، به عنوان افسرسپاه 
كشور، ميدان دار اصلي آموزش وپرورش سرمايه انساني كه مهم ترين ظرفيت 
اميد بخش كشور است خواهيد شد؛ تا با ساختن هويت آنها، آينده درخشان 

كشور را رقم زده و تمدن نوين اسالمي را پايه ريزي كنيد. 

 ویژگي منحصر به فرد 
توپ جام جهاني 2022

كانال تلگرامي »آخرين توئيت« نوشت: توپ جام جهاني ۲۰۲۲ قطر 
يه سنسور فرستنده داخلي داره كه ۵۰۰ بار در ثانيه اطالعات حركتي 

توپ رو به مركز VAR مي فرستد!

2۵0 دانش آموز مدرسه ساز
داني��ال معمار در توئيتي نوش��ت: ن��ام و نش��ان ۲۵۰ دانش آموز روي 
ديوار مدرس��ه پس��رانه »نوجوانان« در محله نارمك ثبت ش��ده است. 
۲۵۰دانش آموز با پس اندازها و جمع كردن پول توجيبي هايش��ان اين 

مدرسه را ساخته اند. #نشر_خوبي ها
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