
   كيوان ساعدي:
به ياد ندارم در وضعيت هايي كه در دانشگاه ها 
بعضاً تنش و تشنجي پيش مياد، وزير علوم 
براي آروم كردنشون رفته باشه. حضور دكتر 
زلف��ي گل در جمع دانش��جويان معترض 

دانشگاه شريف اقدام خوبي بود. 
   فاطمه داداشي:

هي ميگيد شريف به خاك و خون كشيده شد، 
پس چرا تصاويرش بيرون نمياد؟ من منتظرم 
ولي هركي اونجا بود گفت فق��ط دعوا بوده و 

فضاي امنيتي. كشت و كشتار چيه ميگين؟
  دانيال معمار:

 دو اقدام در ناآرامي دانشگاه شريف قابل توجه و 
تحسين بود: حضور وزير علوم ميان دانشجويان 
و حرف زدن با آنها، كمك اساتيد دانشگاه در 
آرام كردن فضا و خروج دانشجويان از دانشگاه. 

   محمدجواد اخوان:
براي ما دانشگاه صنعتي شريف يادآور شهيد 
مصطفي  احمدي روشن و همه مصطفاهايي 
اس��ت كه براي ايران جان دادن��د. ميهن از 

بي ادب هايي كه با فحش ركيك مي خواهند 
اپالي شان جلو بيفتد و زودتر خانه مادري را 

ترك كنند كه انتظاري ندارد!
   سيده راضيه حسيني:

 با تجمع اعتراضي دانشجوهای شريف حتي با 
وجود هتاكي و فحاشي ركيك شون، برخوردي 
نش��د. تجمع در حال اتمام بود ك��ه علينژاد و 
اينترنشنال به اغتشاش��گرا فراخوان حضور و 
ايجاد آشوب دادن. احتماالً اونجا يكي به علينژاد 
گفته دانشجوها آس��يب مي بينن ولي اون به 

صورتحساب ۱۰هزار پونديش فكر كرده. 
   سيدمنصور موسوي:

دو هفت��س دانش��گاه هاي مختلف ش��لوغ 
ميشه ولي اتفاقي مثل اتفاق  دانشگاه شريف 
رخ نداده. چه چيزي تغيير ك��رده؟ يكي از 
چيزهايي كه ديده شد اين بود كه بعضيا شعار 
ميدادن »ن��ه اينوري، نه اون��وري،... تو بيت 

رهبري«. فقط يكي!
  محمدرضا صديقي:

از نظ��ر بران��دازا و غربگراي��ان داخلي فقط 

دانشجوي دانشگاه شريف آدمه، نخبه است 
اونم فق��ط اون 2۰۰ نفر فح��اش و بددهن 
نه ۱۰ هزار دانش��جوي در حال تحصيلش! 
اون بس��يجي دانشجو كه ش��هيد شد؛ اون 
كودكي كه توي بغل مادرش مجروح ش��د؛ 
اون پاسدار و مأمور ناجا كه به شهادت رسيد 

و نه... #ايران_من
  محمدصادق عبداللهي:

آشوب در اعتراضات دانشگاه، فحاشي ركيك، 
تعطيل كردن كالس ها به زور و. . . يعني مرگ 
جنبش و ضعف تش��كل هاي دانش��جويي. 
دانش��جو اهل گفت وگ��و و بحث اس��ت نه 
فحاش��ي. اين دانش��جو ديگر مؤذن جامعه 
نيس��ت كه نماز امت قضا نشود بلكه چشم 
جامعه را بس��ته و به خواب مي برد و رويكرد 

اصالح رويه ها را نابود مي كند. #شريف
  علي احمدبخش:

دشمن براي دانشگاه شريف تالش كرد تا مثل 
حوادث كوي ۷۸ تصويرسازي كند تا آشوب ها 
را شدت ببخش��د اما اين تصويرسازي ها راه 

به جايي نخواهد برد و ني��روي انتظامي هم 
هوشيارتر از اين است كه در تله بيفتد. 

   علي رجبي:
 با عقب ماندگي ادامه دار صداوسيما و وضعيت 
فعلي اينترنت، جريان اصلي خبر]س��ازي[ 
به دست حلقه توئيتري خارج نشين ]و به تبع 

آن ساير شبكه هاي اجتماعي[ افتاده. 
اينگونه است كه حتي وقتي رسانه بچه هاي 
 دانش��گاه ش��ريف ه��م از آرامش نس��بي 
مي نويسد؛ كشتار و سركوب به افكار عمومي 

القا مي شود!
   محمدصالح مفتاح:

اعتراضات در دانش��گاه ها شكل زشتي پيدا 
كرده است. با نسلي مواجهيم كه با فحش هاي 
زشت جنسي ]غيرقابل نقل[ يا نشان دادن 
انگشت مياني شان، از فرهيخته ترين مراكز 
علمي كش��ور مي خواهند اعتراض ش��ان را 
نشان دهند. آيا با  انقالب جنسي مواجهيم؟ 
اگر اينها فرهيختگان جامعه هستند، عوام چه 

كساني هستند؟

دانشگاه محل گفت وگوست نه فحاشي
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اغتشاشات و فحاشي هاي ركيك در دانشگاه شريف

شلوغي هاي يك شنبه شب دانشگاه صنعتي شريف و به آشوب كشيدن دانشگاه آن هم با شعارهاي 
ركيك و تند و بي ادبانه با واكنش هاي منفي در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران اين ادبيات را 

دور از شأن دانشجو، دانشگاه و نخبگان دانستند، چراكه دانشگاه محل بحث و گفت وگوست نه محل 
درگيري فيزيكي و فحاشي هاي ركيك. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور 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

      در اندوه از دست رفتن خواهرش كه در مركز آموزشي كاج پرپر شد و اين خواهر 
كوچكش را اينگونه تنها كرد. | از صفحه توئيتري Ismail Laali خبرنگار افغان

 مگر امكان دارد كسي به اهل بیت)ع( 
پناه ببرد  و به او پناه ندهند

حجت االسالم والمسلمين عالي:
اگر كسي رابطه اش با اهل بيت قطع شد، هيچ]گونه[ رحمت،  هدايت، 
 نورانيت و  رشد برايش به وجود نخواهد آمد. راه عنايت و رحمت خدا 
فقط از طريق اينهاست. خدا رحمت كند مرحوم آيت اهلل آقاي فِهري 
را آدم بزرگواري بودند. خدمات زيادي داشتند. آقازاده آقاي بهجت 
نقل مي كردند: حدود ۱5، 2۰ سال پيش آقاي فهري خانه ما آمد. آن 
موقع تقريباً ۸۰سالش بود. حرف هايي به پدرم گفتند كه اشك پدرم 
را درآورد. بعد به ايشان گفت: »آقا اگر االن بگوييد سراغتان بيايم كه 
مثاًل دس��ت من را بگيريد، ديگر براي من فايده ندارد. من ديگر پير 
شده ام. حدود ۸۰ سالم است. هر چه مي خواستم بشوم شده ام. اما االن 
مهمانتان هستم. از خانه تان نمي روم تا يكي از عناياتي را كه اهل بيت 
به شما كرده است به من بگوييد!« آقاي بهجت كه منقلب بود، گفت 
چيزي به تو مي گويم. ايشان فرمود: من مشهد كه رفتم، خدمت امام 
رضا)ع( رسيدم. امام رضا ۱۰ چيز به من داد. من يكي از آن ۱۰ چيز 
را به تو مي گويم؛ امام رضا)ع( به من فرمود: »فالني! مگر امكان دارد 
كسي به ما اهل بيت پناه بياورد، ]ما[ به او پناه ندهيم!« اينها مظهر 
رحمت خدا بودند. تمام رحمت خدا را جذب كرده بودند و با بندگان 
خدا بر اين اساس برخورد مي كردند. اگر كسي رابطه اش با اهل بيت 
قطع شد، هيچ]گونه[ رحمت،  هدايت،  نورانيت و  رشد برايش به وجود 
نخواهد آمد. راه عنايت و رحمت خدا فقط از طريق اينهاست. ابوالقاسم 

اوست. تقسيم كننده آنها هستند. جاي ديگر خبري نيست. 
منبع: كانال »مركز نشر آثار آيت اهلل بهجت« در پيام رسان »ايتا«

   آیينه نفس

چاقوي ژاپني؛ بازمانده سنت سامورايي ها در آشپزي

 كاربري با نام »رضا« در توئيتي نوشت: حرف بزنيد! با هم حرف بزنيد. تيكه نندازيد، طعنه 
نزنيد، تالفي نكنيد، لج نكنيد، مسخره نكنيد، قهر نكنيد، ناراحتيد حرف بزنيد، خوشحاليد 

حرف بزنيد، راضي هستيد، حرف بزنيد، از نيازتون حرف بزنيد.

س��ميه عبداللهي در توئيتي نوش��ت: خونه اي كه كمد و پنجره زياد داره براي صاحب و 
ساكنش راحتي و شادي مياره! در پنجره عياني و روشني است و آفتاب و درباره كمدها 

همه پوشش و ستر و كتمان!

صفح��ه »مامان پ��ز« در پلتف��رم ويرگول 
نوش��ت: در س��ال ۱۸۶۸ قانون��ي در ژاپن 
تصويب ش��د كه تأثير فراواني در آش��پزي 
گذاشت. به موجب اين قانون كه به امضاي 
امپراطور ميچي رس��يده ب��ود ديگر هيچ 
سامورايي  نمي توانست با خودش شمشير 
حمل كند. به اين ترتيب عصر سامورايي ها 
در ژاپن رو به افول رفت و اين مبارزان دالور 
و وفادار از صحنه تاريخ محو ش��دند. پايان 
عصر سامورايي ها موجب ش��د تا بسياري 
از صنايع وابس��ته اين اي��ن فرهنگ عميق 
در ژاپن هم تحت تأثير قرار گيرد. از جمله 
كارگاه ه��اي ف��راوان س��اخت »كاتانا« در 
سرتاسر ژاپن به دنبال شغل جديدي براي 
خودشان بودند. كاتانا شمشير ژاپني است 
كه با انحنايي دقيق و حساب شده مي تواند 
گوش��ت و اس��تخوان را با يك ضربه از هم 
جدا كند. قرن ها طول كش��يد كه ژاپني ها 
به اين فناوري دس��ت يافتند و آن را بهبود 
بخش��يدند تا به س��ال ۱۸۸۶ رسيدند و به 
يكباره همه دانش جمع شده در اين عرصه 
را در خطر نابودي ديدند. از اينجاس��ت كه 
پاي سازندگان ماهر شمشير كاتانا به عرصه 
آشپزي باز مي شود. استادهاي ماهر ژاپني 
تصميم گرفتند كارگاه هاي ساخت شمشير 
را تعطيل نكنند و به سراغ ساخت چاقوي 
آشپزخانه بروند. به اين ترتيب يكي از بهترين 
و گران قيمت ترين چاقوهاي آشپزخانه كه 

حضورش در هر مطبخي ض��روري به نظر 
مي رسد متولد شد. 

در حال حاضر در دني��ا دو كالس متفاوت 
س��اخت چاقو وجود دارد؛ چاقوهاي ژاپني 
و چاقوهاي سوئيس��ي. تف��اوت عمده اين 
دو چاقو هم در ش��كل تيغه آنهاس��ت. در 
چاقوهاي ژاپني يك لبه تيغه صاف و عمود 
به س��طح افقي اس��ت و لبه ديگر با زواياي 
مختلف و بسته به نوع اس��تفاده از چاقو به 
آن وصل مي ش��ود. در چاقوهاي سوئيسي 
در ط��رف لبه با يك زاويه مش��خص به هم 

مي رسند و تيغه چاقو را مي سازند. 
تفاوت  مهم ديگر چاقوي ژاپني نسبت به مدل 
غربي آن در آب كاري تيغه آن است. چاقوي 
ژاپني در چند مرحله آب كاري مي شود و اين 

فرآيند موجب مي ش��ود اليه هاي مختلفي 
روي تيغه شكل بگيرد و بر كيفيت آن بيفزايد. 
هرچقدر ميزان كربن در فوالد تيغه ها بيشتر 
باشد  موجب مي شود كيفيت تيغه ژاپني باال 
برود. اين مسئله كمك مي كند تا چاقوساز 
با خيال راحت ت��ري بتواند ضخامت تيغه را 
كاهش دهد. طبيعتاً هرچقدر ضخامت تيغه 
كم باشد چاقو با نيروي كمتري مواد غذايي را 

برش مي دهد. 
از جذاب ترين ويژگي هاي چاقوهاي ژاپني 
تنوع آن اس��ت. در برخ��ي گزارش ها تنوع 
چاقوي هاي ژاپني را تا 5۰ گونه دسته بندي 
كرده اند. اين دسته بندي از برش سبزيجات 
و گوشت تا تهيه سوش��ي را در بر مي گيرد. 
بنابراين اگر عالقه من��د به چاقوهاي ژاپني 

هستيد بايد يك يا دو كشوي آشپزخانه تان 
را از همي��ن االن ب��راي مهمان هاي ژاپني 

خالي بگذاريد. 
»س��انتوكو« يكي از معروف ترين چاقوهاي 
ژاپني اس��ت كه محبوبيت فراواني در دنيا 
دارد. تقريباً هر كس��ي كه بخواهد تنها يك 
چاقوي ژاپني در خانه اش داش��ته باش��د به 
سراغ سانتوكو مي رود. دليل اين محبوبيت 
هم اين است كه سانتوكو به شما اين امكان 
را مي دهد كه گوش��ت، مرغ و س��بزيجات 
را با دق��ت بااليي خرد كني��د. اگر بخواهيد 
كمي در فرهنگ آش��پزي ژاپني بيشتر فرو 
برويد به سراغ »يانيگيبا« برويد. چاقويي كه 
براي برش ماهي مناسب است و در ژاپن در 
هر سوش��ي باري مي توانيد آن را در دستان 
سرآش��پز ببينيد. »اينچي« چاقوي ژاپني 
مناسب خرد كردن سبزيجات است و تيغه اي 
كوتاه تر از دو نمونه قبلي دارد. طول تيغه آن به 
حدود ۸ اينچ مي رسد و مناسب خرد كردن 
انواع سبزيجات اس��ت. »دبا« ديگر چاقوي 
ژاپني اس��ت كه براي خرد كردن مرغ از آن 
استفاده مي ش��ود. »تاگومو« هم پنجمين 
چاقوي ژاپني محبوب اس��ت كه به اشتباه 
به آن ساطور مي گويند. تيغه بلند آن شكلي 
شبيه به ساطور دارد ولي كاماًل كاربردهاي 
يك چاقوي آشپزخانه را دارد و مي توانيد از 
آن براي پوست كندن كدو سبز يا خرد كردن 

ماهيچه گوساله استفاده كنيد. 

با يكديگر حرف بزنید نقش كمد و پنجره در راحتي خانه

چرا واتساپ در اين يك ويژگي از تلگرام عقب نیفتاد؟
مهدي رضا برنا در كانال شخصي خود در 
پيام رسان بله نوشت: واكنش نشان دادن 
به پست ها با استفاده از اموجي ها قابليتي 
بود كه با فاصله زماني كمي هم در واتساپ 
و هم در تلگرام فعال شد. واتساپي كه در 
بسياري از ويژگي ها از تلگرام عقب بود در 
اين يك مورد به سرعت خود را به رقيب 

رساند. اما دليل آن چيست؟ 
هوش مصنوعي پاسخ اين سؤال را دارد. در علم هوش مصنوعي يكي از مهم ترين كاربردها، پردازش زبان 
طبيعي است. به زبان ساده، يعني ماشين ها بتوانند نوشته هاي انسان ها را درك كنند. به عنوان مثال 
بفهمند كه يك نوشته بار معنايي منفي دارد يا مثبت؟ از روي خشم است يا شوخي؟ به مذاق يك كاربر 

خوش مي آيد يا خير؟ دسته هاي مختلف كاربران نسبت به يك نوشته چه حس يا واكنشي دارند؟
راه هايي هم براي اين كار خصوصاً در يادگيري ژرف وجود دارد اما واكنش نشان دادن با اموجي ها اين كار 
را براي هوش مصنوعي به مراتب آسان مي كند. فقط كافي است كاربر روي پست ها بزند و حس خود را 
با يك اموجي نمايش دهد.  روشي ساده و هوشمندانه براي ذائقه سنجي كاربران كه فقط با واكنش هاي 

افراد با اموجي فراهم مي آيد و برآورد واكنش افراد با ساليق مشابه را هم ميسر مي سازد. 
جالب اينكه اينستاگرام هم در قسمت چت هاي شخصي خود اين ويژگي را با فاصله كمي اضافه كرد و اين 

خود نشان مي دهد ذائقه سنجي كاربران چقدر براي شركت متا مهم است. 

اثرات اقتصادي وقايع اخیر در ايران
دكت��ر صم��د عزيزن��ژاد در صفح��ه 
اينستاگرامي خود نوشت: روي سخنم با 
اساتيد، دانشجويان، جوانان، نوجوانان 
عزي��ز و همچنين خودم اس��ت. ضمن 
احترام به عقايد هر ي��ك از هموطنان 
بزرگ��وار و احت��رام ب��ه ح��ق انتقاد و 
مطالبه گري اين نكات را مطرح مي كنم:

۱( آيا مي دانيم كه تاكنون 45۰ ميليارد 
تومان خسارت فقط به اموال بانك ها وارد شده است؟ و اين يعني كاهش حجم و سقف وام دهي بانك ها؟
2( آيا مي دانيم آتش زدن اموال عمومي تاكنون بيش از هزار ميليارد تومان خسارت به همراه داشته است؟

۳( آيا مي دانيم آتش زدن آمبوالنس يعني احتمال جان دادن يك هموطن به دليل فقدان آمبوالنسي 
كه از بين رفته است؟

4( آيا مي دانيم آتش زدن اتوبوس يعني انتظار بيش از حد هموطنان براي رسيدن به محل كار 
يا محل قرار است؟

5( آيا مي دانيم آتش زدن ماشين آتش نشاني، يعني سوختن و جان دادن هموطنان در آتشي كه 
مي توانست توسط همين ماشين آتش نشاني خاموش شود؟

۶( آيا مي دانيم كشته شدن )شهيد شدن( يك نفر از نيروي انتظامي، يعني افزايش ناامني براي 
ايراني كه مي توانست توسط همين مأمور نيروي انتظامي مهار شود؟

۷( مهم تر از همه آيا واقفيم كه اقتصاد ايران تازه وارد رشد مثبت شده است و اين يعني اميدواري 
براي كاهش تورم و افزايش اشتغال؟

دشمنان پيشرفت ايران اين را مي دانند و چاره اي جز برپا كردن آشوب نديدند. به عنوان يك ايراني 
از همه هموطنان عاجزانه خواهش مي كنم و دست تك تكشان را مي بوسم، براي اعتالي ايران، 
وطن عزيزمان بكوشيم. يا حداقل سهمي در ارتقاي آن داشته باشيم و وارد آسيب زدن به كشور 

خودمان نشويم و اجازه آن را هم ندهيم. با تشكر از ايران و ايراني

 براندازي با تكنیك تصويرسازي و مسمومیت خبري 
و مبتني بر فراواقعیت

عليرضا محمدلو نوش��ت: ژان بودريار، 
انديشمند فرانسوي معتقد است مدرنيته 
به فرجام رسيده و ما وارد دوره  پسامدرن 
ش��ده ايم كه ويژگي متمايزكننده اش 
بازتوليد اطالعات است. ما در جامعه اي 
زندگي مي كنيم كه مهم ترين كاال در آن 
اطالعات است و ما دائماً در حال خريد و 
مصرف اطالع��ات از مناب��ع و مجاري 
متكثر هستيم. ولي ما به خود واقعيت و آن رويدادي كه در رسانه ها گزارش مي شود دسترسي نداريم، 
بلكه به اطالعاتي كه آنها در اختيار ما مي گذارند دسترسي داريم.  بودريار اعتقاد دارد پسامدرنيته 
دوره اي اس��ت ك��ه در آن فن��اوري فرمانش��ي )Cybernetics( و فن��اوري اطالع��ات منجر به 
شبيه سازي هاي بسيار گسترده، مخصوصاً شبيه سازي هاي تصويري شده است. سيطره  وانمودها و 
تصاوير شبيه سازي شده در جامعه  پسامدرن به حدي زياد است كه نمي توان اصل و بدل را از يكديگر 
تشخيص داد.  او در كتاب »توهم فرجام« كه در سال ۱994 منتشر شده است، مي گويد: »رويدادها 
اعتصاب كرده اند... اكنون ديگر خود رويدادها اهميت ندارند، بلكه معناي مورد انتظار و مهندسي شده 
هر رويداد، در رسانه ها و اخبار، اهميت پيدا كرده است. ما هم در مقام مصرف كننده ايماژهايي)نشانه ها( 

كه رسانه ها به ما مي دهند، در واقع توسط رسانه ها به گروگان گرفته شده ايم.«
بودريار در كتاب ديگر خود به نام »جنايت تمام عيار« مي نويسد: آنقدر شبيه سازي ها زياد شده اند كه 

»امر واقع به قتل رسيده است« و واقعيت چنان كم  اهميت شده كه انگار وجود ندارد. 
جنگ شناختي امروز با توجه به اين ديدگاه، در خدمت خلق واقعيت و تصويرسازي قرار گرفته است. 
چند تجمع در چند دانشگاه توسط چند دانشجو در كل كشور ولي با اسپانسرينگ مجازي و دوپينگ 
شبكه هاي اجتماعي، طوري وانمود مي ش��ود كه به براندازي نزديك ش��ده ايم.  ناآرامي هاي اهواز و 
سيستان و بلوچستان هم مضاف بر ماجرا شده و در خدمت قتل واقعيت و ريل تصويرسازي براندازانه از 
وضعيت كنوني كشور قرار مي گيرند. دومينوي چند- خبر منفي و جوالن فيك نيوزها، افكار عمومي 
را دچار مس��موميت خبري مي كند، به طوري كه واقعيت متعارف جامع��ه را ملتهب و انقالب طور، 
تصويرس��ازي مي كند.  از آنجايي كه افكار عمومي برخالف فرهنگ عمومي كه معرفت پايه است، 
خبرپايه و روايت محور بوده و تنفس موقعيتي و لحظه اي دارد، با دومينوي خبري مذكور، دچار اختالل 
مي شود. مكث و تأمل و تفكر با چاشني سرعت، هيجان، دروغ و شايعه به حاشيه مي رود و مرگ مغزي 
و فقدان دروازه باني خبر بر عقالنيت جامعه سايه مي اندازد و مهياي همراهي خشن يا سكوت ديوانه وار 
مي شود.  اين شيوه براندازي كه با توسل به فرواقعيت)خلق واقعيت و غرق حقيقت با نشانه ها و ايماژها( و 
به خدمت گرفتن كالن داده هاي منفي و سياه و در بستر شبكه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد، نوع نويني 
از عمليات هاي مخملي است كه بايد با آرايش درست خبري، تبيين و انتقال داده هاي واقعي و آرامش 

آفرين و تحليل دقيق پشت صحنه ها و تشريح ابعاد تركيبي حوادث خنثي شود.

واقعیت مجازي وارد سطح جديدي مي شود
كانال »ديجايتو« خبر داد: يكي از موانعي كه باعث مي شود كاربران به طور 
كامل در محيط هاي واقعيت مجازي غوطه ور نشوند، فقدان بازخورد لمسي 
پيچيده است. هرچند بيشتر كنترلرهاي واقعيت مجازي داراي موتورهاي 
لمسي هستند، اما سامسونگ در تالش است تا حس بسيار بيشتري به اين 
تجربه ها اضافه كند و حاال فناوري جديدي را به نمايش گذاشته كه پوست 
الكترونيكي )e- skin( ناميده مي شود... پوست انسان شبيه مداري است كه از 
جريان هاي الكتريكي تشكيل شده است. يك اندام بسيار پيچيده كه از طريق 
سيستم عصبي با مغز ارتباط برقرار مي كند… پوست الكترونيكي پتانسيل 
اس��تفاده به عنوان يك دستگاه پزش��كي را نيز دارد. به عنوان مثال، تقريباً 
4۰درصد از بيماران در بيمارستان ها از زخم بستر رنج مي برند. يك تشك 
مجهز به اليه اي از پوست الكترونيكي مي تواند تغييرات فشار را حس كند و 
بيماران يا پرستاران مي توانند از طريق آن وضعيت را تحت نظر داشته باشند.

يك جنگ شناختي پیچیده
سيدمهرداد س��يدمهدي در توئيتي نوشت: در جنگ ش��ناختي پيچيده 
كنوني، تصويرس��ازي هاي دروغين و بزرگنمايي هاي جعلي اساس پروژه 
است. جمعيت هاي كم و محدود را با استفاده از رسانه هاي اجتماعي و فضاي 
احساسي به گونه اي بازنمايي مي كنند كه در دنياي مجازي، تغيير نظام به 

پايان رسيده اما در دنياي واقعي زندگي عادي مردم در جريان است.

فرهیختگاني كه ايران امروز نیاز دارد
محمدحسين پويان فر در توئيتي نوشت: ايران امروز به فرهيختگاني نياز 
دارد كه مردم را به همدلي و تفكر و از بين بردن ش��كاف هاي اجتماعي 
و تنفر و دوقطبي دعوت  و مس��ئوالن را به تدبي��ر و عقالنيت و اصالح 

ساختارهاي فرسوده كمك و راهنمايي كنند. #ايران_من

واقعاً شعار اينها »زن و زندگي« است؟
سرباز روح اهلل رضوي در توئيتي نوشت: شعارشان زن است و تايم الينشان 
پر از فحش به همسر، خواهر و مادر طرف مقابل. شعارشان زندگي است و از 
باال رفتن آمار كشته ها قند در دلشان آب مي شود. شعارشان آزادي است و 

پشت تروريست هاي جيش الظلم درمي آيند. 
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