
   سيد احمد مرتضوي مقدم:
اس��تاندارد دوگانه غرب و اس��تفاده ابزاري از 
تروريس��م، هر روز خانواده هاي��ي را در جهان 
داغدار عزيزانشان مي كند. ديروز شيراز و حرم 
شاهچراغ و امروز استانبول ميدان تقسيم. فردا 
خون كدام انسان مظلوم به دست تروريست هاي 
دست نشانده سرويس هاي اطالعاتي غرب بر 

زمين مي ريزد؟ #تركيه_تسليت
   رضا عبدي پور:

موج گسترده محكوم كردن حادثه تروريستي 
استانبول و دعوت به صبر، به مردم تركيه توسط 
س��لبريتي هاي تركيه! بقيه اش رو نگم چون 
آدم احساس حقارت ميكنه از سلبريتي هايي 

كه داريم... 
   فائزه طاليي:

االن سلبريتي هاي تركيه كل نقشه كشورشون 
سياه ميكنن و نمك ميپرونن عوضش امنيت 

داريم!
   جواد عباسي:

ش��خصيت هاي معروف و س��لبريتي تركيه 
اومدن و همه حادثه تروريستي روز گذشته رو 
محكوم كردن و به مردم دلداري ميدن، اونوقت 
س��لبريتي هاي ما ميگفتن چرا اون داعش��ي 
جوراب سفيد پوشيده بود؟ چرا نوك اسلحه اش 

اونوري نبود و... 
   كاربري با نام »سيروان«:

تركيه را ببيني��د؛ بالفاصله پ��س از انفجار در 
اس��تانبول تمام رس��انه ها را مح��دود كردند، 
فيسبوك، توئيتر و اينستاگرام محدود شد اما 
ش��اهد هيچ اعتراض و حتي واكنشي از طرف 
سلبريتي ها در تركيه نبوديم، چون منافع ملي و 

امنيت ملي اولويت آنهاست. 
   سيدپويان حسين پور:

تركيه اعالم كرد گروهك هاي تجزيه طلب كرد 

عامل حمله تروريستي ميدان تقسيم بوده اند. 
شعار جديد پان كردها اعالم ش��د؛ ژن، ژيان، 

بمب گذاري!
   عطيه شاپوري:

درس��ته كه كش��ور تركيه چن��د وقت پيش 
بعد از اتفاق ش��اهچراغ به جاي تسليت گفت 
ايران امنيت ندارد اما ما امروز از انفجار تقسيم 

ناراحتيم... 
   پروين زماني:

ما مرام داريم و عمليات تروريستي در استانبول 
را محكوم مي كنيم. آيا مقامات تركيه هم همين 

كار را كردند يا اينكه بيشتر خوشحال شدند؟

   همتا اميني فر:
حادثه تروريستي تركيه ناراحت كننده بود و ما 
با مردم تركيه ابراز همدردي مي كنيم، در حالي 
كه چهره هاي مشهور ترك مردم ايران رو كنار 
زدن و از آشوبگران حمايت كردن و رسانه هاي 
اين كش��ور بعد از حادثه تروريستي شاهچراغ 

ايران رو ناامن خطاب كردن!
   سادات موسوي:

اوايل ش��كل گيري داع��ش، در تركي��ه از هر 
نقطه  اي به نقطه ديگر مي رفتيم دستگاه هاي 
بازرسي بود، چيزي از چشم امنيت تركيه دور 
نمي موند. براي ما اين همه بازرس��ي دلهره آور 

بود. همزمان نشست معارضان سوري در يكي 
از هتل هاي معروف تركيه برگزار مي ش��د كه 
حضور معارضان مسلح هم در آن مشهود بود. 

حاال تير برگشته... 
   سيدحسيني:

انفجار خيابان اس��تقالل تركيه هم كار ايرانه، 
ميدونيد كه ميخوان حواس ه��ا رو پرت كنن!  
جنگ اوكراي��ن كه معلوم بود كارخودش��ونه. 
زمستان سرد اروپا هم كارخودشونه، از االن بگم 
نگين نگفتي. اعتراضات در اروپا به خاطر گروني 
و تورم هم كارخودشونه از اول معلوم بود. اصاًل 

همه هزينه هاي دنيا پاي ايرانه!

شعارجديدپانكردهاروشد:ژن،ژيان،بمبگذاري!
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حادثه تروريستي در تركيه و حواشي آن

انفجار تروريستی در تركيه با واكنش ها و حواشي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه 
بود. كاربران اعالم كردن�د به رغم اينكه مس�ئوالن تركيه اي پس از حادثه تروريس�تی 
شاهچراغ به جاي محكوميت تروريسم، ايران را كش�وري ناامن جلوه دادند، آنها با مردم 
تركيه مانند همه قربانيان تروريسم، ابراز همدردي مي كنند. تركيه پس از بازداشت عامل 

بمب گذاري اعالم كرده اس�ت اين حادثه از س�وي گروهك هاي تروريستي تجزيه طلب 
كرد طراحي شده اس�ت. نحوه مواجهه تركيه با اين حادثه و فيلتر بالفاصله تلگرام و منع 
رسانه ها از انتشار تصاوير و رفتار سلبريتي هاي تركيه ذهن كاربران شبكه هاي اجتماعي 
را به خود مش�غول كرد. در ادام�ه بخش هايي از واكنش ه�اي كاربران را م�رور 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

       پوس�تر اختصاصي فيفا از پنجمين حضور رونالدو در جام جهاني | كانال تلگرامي 
»آخرين توئيت«

زينتى مانند آداب نيست
آيت اهلل تحريري:

تعريف  هاى گوناگونى براى ادب ذكر شده است، استاد عالمه طباطبايى 
رضوان  اهلل  عليه مي فرمايد: »ادب، هيئتى زيبا و پسنديده است كه طبع 
و سليقه چنين سزاوار مي داند كه هر عمل مشروعى بر طبق آن هيئت 
واقع شود، به عبارت ديگر ادب عبارت است از ظرافت و زيبايى عمل، 
عمل وقتى زيباست كه اوالً مشروع و ثانياً اختيارى باشد.« با توجه به 
اين سخن، روشن مي شود كه اخالق، به ملكات و حاالت روح ارتباط 
دارد ولى آداب، به هيئت  هاى زيبايي مربوط است كه اعمال انسان به 
آن متصف مي گردد. بنابراين آداب، نوعاً همان مستحباتى است كه 
در اعمال گوناگون عبادى، فردى و اجتماعى از جانب اولياى دين)ع( 
وارد شده است و موجب نوراني تر و با كيفيت  تر شدن اعمال انسان 
مي ش��ود.  روايات فراوانى درباره  آداب و سيره   رس��ول خدا)ص( و 
ائمه)ع( آمده است كه هر يك، راهكار بسيار خوبى براى مؤدب شدن 
به آداب الهى است، البته گاهى در روايات، ادب به معناى وسيع  ترى 
از انجام مستحبات به كار رفته است؛ چنانكه امام على)ع( مي فرمايد: 
»برترين ادب آن است كه انسان حد خويش را نگه دارد و از اندازه  اش 
تجاوز نكند.« البته مقصود ما از بي��ان ادب در اين جا، همان معناى 
خاص آن است كه امام على )ع( در فضايل آن مي فرمايد: »ادب كمال 
مرد است، ادب نيكو برترين نسبت )فاميلى( و شريف  ترين سبب  ها )در 
ايجاد روابط( است، به راستى مردم به ادب شايسته نيازمندتر هستند تا 

به نقره و طال.« همچنين مي فرمايد: »زينتى مانند آداب نيست.«
منبع: كانال »صراط مستقيم« در ايتا

   آیينه نفس

۱۰ تفاوت عجيب بين قطب شمال و قطب جنوب

روژين حياتي در توئيتي نوش��ت:  كاش دخترهايى كه ميخ��وان ازدواج كنن ميرفتن خونه 
زوج هايي كه چند ساله ازدواج كردن و ازشون درباره لوازمي كه توي جهيزيه شون بوده و تا حاال 
استفاده نكردن ميپرسيدن. اينجوري قطعاً خيلي از لوازم اضافي رو براي جهيزيه نميخريدن.

ايمان عباسي در توئيتي نوشت: آنتروپي در مديريت: »گر مجموعه اي را شكل دهيم و آن را به 
حال خود رها كنيم، آنتروپي عملكرد آن را كند كرده و تا توقف كامل پيش خواهد برد.« آنتروپي 
در مديريت يعني نمي توان سازمان را به حال خود رها كرد و انتظار نتيجه خوبي داشت. 

۱۰ تفاوت عجيب بين قطب شمال و قطب 
جنوب را در ادامه طي تلخيص مقاله اي از 

»لست سكند« مي خوانيد:
۱۰- دگرديسي

منطقه آركتيك )قطب شمال( در ناحيه قطب 
شمال كره زمين قرار گرفته است و داراي يك 
چرخه ذوب طبيعي است كه طبق آن تقريباً 
نيمي از اليه هاي يخ در تابستان ذوب مي شوند 
و دوباره در زمستان يخ مي زنند. در چند مطالعه 
علمي ادعا شده كه تا كمتر از صد سال آينده، 
تابستان هاي قطب شمال بدون يخ خواهند بود. 
از سوي ديگر منطقه قطب جنوب چنين چرخه 
ذوب منظمي ندارد و اليه ي��خ آن در 12 ماه 
سال اندازه و شكل خود را حفظ مي كند. البته 
مطالعات علمي اخير نشان داده اند كه يخ قطب 
جنوب نيز در حال ذوب شدن است، اما نه به 
سبب فرايندهاي طبيعي بلكه به علت تأثيرات 
گرمايش جهاني. نكته جالب ديگر اين كه يخ 
منطقه قطب شمال سريع تر ذوب مي شود، زيرا 
در آب فرو مي رود و جريان اقيانوس به فرايند 

ذوب شتاب خواهد بخشيد. 
۹- سوراخ اليه اُزن

بر فراز منطقه قطب جنوب سوراخي در اليه 
ازن وج��ود دارد. اليه ازن باالي منطقه قطب 
ش��مال نيز هر روز نازك تر مي شود، اما هنوز 
هيچ س��وراخي در آن به وجود نيامده است. 
اينجا الزم است بيان كنيم عبارت سوراخ اليه 
ازن به اين معنا نيس��ت كه واقعاً يك شكاف 
فيزيكي وجود دارد. در واقع ماده اي شيميايي 
به ن��ام ازن در جو كره زمين وج��ود دارد و از 
زمين در برابر تابش هاي زيانبار خورشيدي 
محافظت مي كند؛ در برخي قس��مت ها كه 
غلظت آن بسيار كم مي ش��ود يا كاماًل از بين 
مي رود مي گوييم سوراخي در اليه ازن ايجاد 

شده است. 
۸- سرد يا يخبندان

قطب جنوب بسيار س��ردتر از قطب شمال 
است. ميانگين دماي ساالنه اين ناحيه برابر با 

۴۹- درجه سلسيوس است كه باعث مي شود 
س��ردترين مكان روي كره زمين باش��د. اما 
ميانگين دماي زمستاني منطقه آركتيك يا 
همان قطب ش��مال ۳۴- درجه سلسيوس 
مي باشد و ميانگين تابستاني آن حتي چند 

درجه از اين مقدار نيز گرم تر است. 
۷- خرس قطبي و پنگوئن

بيشتر مردم فكر مي كنند كه خرس هاي قطبي 
و پنگوئن ها در يك سكونتگاه مشترك زندگي 
مي كنند، اما اين باور غلطي است كه تبليغات 
تلويزيوني و كارت پستال ها آن را ايجاد كرده اند. 
واقعيت اين است كه پنگوئن ها تنها در نيمكره 
جنوبي زمين و قطب جنوب زندگي مي كنند. 
خرس قطبي بزرگ ترين درنده زميني است و 

گونه بومي نيمكره شمالي به شمار مي آيد. 
۶- طالي سياه

طبق برآوردهاي اداره تحقيقات زمين شناسي 
اياالت متح��ده، تقريباً نيم��ي از منابع نفتي 
باقيمان��ده در جهان زير اليه  يخي قس��مت 
ش��مالي مدار قطبي جمع شده اند. طول اين 
ناحيه بيش از 1۸۰۰ كيلومتر اس��ت و گفته 
مي ش��ود تا 1۰ ميليارد تن نف��ت خام در آن 

وجود دارد. 
۵- سرزمين هيچ كس

قاره قطب جنوب تنها مكان روي كره زمين 

است كه به هيچ كس تعلق ندارد. تاكنون هيچ 
اثري از انس��ان هاي بومي در آن كشف نشده 
اس��ت و قوانين اين منطقه را ني��ز توافقنامه 
قاره قطب جنوب تعيين مي كند. بر اس��اس 
اين پيم��ان، از اي��ن قلم��رو و منابعش تنها 
مي توان در راستاي اهداف صلح آميز و علمي 
بهره برداري كرد. برخالف قطب جنوب، بيش 
از ۴ ميليون نفر در مدار قطبي قطب ش��مال 

زندگي مي كنند. 
۴- تا چشم كار مي كند، يخ

جنوبي ترين قاره كره زمي��ن يا همان قاره 
قطب جن��وب، ۹۰درصد از تم��ام يخ هاي 
روي زمي��ن را در خود نگه داش��ته كه اين 
ميزان چيزي حدود س��ه  چهارم ذخاير آب 
شيرين جهان است. به همين خاطر، حتي 
برخي به اين فكر افتاده اند كه قطعات عظيم 
يخ قطب جنوب را بُِبرند و با استفاده از آن 
مشكل بي آبي و تشنگي مناطق خشك كره 

زمين را برطرف كنند. 
۳- قاره در برابر اقيانوس

منطقه قطب شمال در اصل يك اقيانوس يخ 
زده است. برخالف آن، قاره قطب جنوب يك 
قاره تمام عيار است و زير آن يك بستر سنگي 
و انواع زمين ها مانند كوهس��تان ها، دره ها و 
درياچه هاي گوناگون وجود دارد كه پيرامون 

آنه��ا را آب اقيانوس در بر گرفته اس��ت. كوه 
آتشفشان فعال و مشهور اِربوس در قاره قطب 

جنوب قرار دارد. 
۲- گردباد قطبي

نزديك به قطب ه��اي جغرافيايي كره زمين 
پديده جالبي به نام گردباد قطبي اتفاق مي افتد: 
گردباد عظيمي كه نزديك به لبه هاي بااليي و 
پاييني سياره ما شكل مي گيرد. گردباد قطبي 
در قطب جنوب نسبت به قطب شمال قوي تر 
است و بيشتر طول مي كش��د. علتش وجود 
مناطق وسيع خشكي است كه در نواحي مرتفع 
نيمكره شمالي متمركز شده اند. در مقابل، در 
قطب جنوب عوامل اندكي وج��ود دارند كه 

بتوانند بر شدت گردباد آن اثرگذار باشند. 
۱- ميدان مغناطيسي و منابع معدني

از آنجايي ك��ه ق��اره قطب جن��وب در اصل 
خشكي است، در بستر س��نگي آن مي توان 
مقادير زيادي مواد معدني يافت. موادي مانند 
نيكل، طال، نقره، پالتين و آهن. واضح است 
كه چنين چيزي در يخ هاي قطب شمال يافت 
نمي شود. درباره قطب هاي مغناطيسي زمين 
بايد بگوييم كه يكي از آنها نزديك به جنوب 
كره زمي��ن و ديگري نزديك به ش��مال كره 
زمين قرار گرفته است. قطب هاي مغناطيسي 
سياره زمين دقيقاً بر قطب هاي جغرافيايي آن 
منطبق نيستند، زيرا جهت ميدان مغناطيسي 
زمين در حال تغيير است. برخالف قطب هاي 
جغرافيايي، قطب هاي مغناطيسي جابه جا 
مي ش��وند و اين موضوع براي ه��ر دو قطب 
مغناطيسي صدق مي كند. تفاوتشان در اين 
است كه قطب ش��مال مغناطيسي )جنوب 
ميدان مغناطيس��ي( ديگر كام��اًل در ناحيه 
قطب شمال قرار نگرفته است و ساالنه ۶۰- 
۵۵ كيلومتر در جهت نيمكره شرقي حركت 
مي كند. قطب جنوب مغناطيس��ي )شمال 
ميدان مغناطيس��ي( هنوز درون قاره قطب 
جنوب قرار دارد، اما ساالنه 1۵- 1۰ كيلومتر 

در جهت غرب حركت مي كند. 

لوازم اضافي جهيزيه را نخريد آنتروپي در مديريت

مي توانيم با روميان باستان دست بدهيم
كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« 
نوش��ت: به نقل از ال پائي��س، اگرچه 
طومار هاي درياي مرده بيش از ۷۰ سال 
پيش كش��ف ش��د، ام��ا تكنيك هاي 
پيچي��ده محاس��باتي فعل��ي اكنون 
دست هاي نامرئي را آشكار مي سازند كه 
متون معروف را نوش��ته اند و پروفسور 
»م��الدن پوپووي��چ« در دانش��گاه 
خرونينگن فكر مي كند پاسخ آن را مي داند. او با همكاري با پروفسور »لمبرت شوماخر« كارشناس 
هوش مصنوعي )A( و ساير اعضاي تيم به عنوان بخشي از پروژه HandsandBible روش هاي 
محاسباتي يادگيري ماشيني جديدي را براي تجزيه و تحليل ديجيتالي دستخط باستاني اعمال كرد. 
پوپوويچ مي گويد: »زيبايي فناوري اي كه اكنون در اختيار داريم اين است كه مي توانيد طيف بااليي 
از تصاوير را بسازيد و تا سطح پيكسل پايين بياوريد و سپس انواع محاسباتي را انجام دهيد. در واقع، 
از طريق خط كاتبان آن زمان ما مي توانيم با آنان دست بدهيم.« پژوهشگران ساعات زيادي را صرف 
رديابي حروف عبري كردند تا به يك مدل كامپيوتري بياموزند كه چه چيزي جوهر است و چه چيزي 

نيست. نتايج مدل هاي سه بعدي متون خطي بوده كه شامل بيش از ۵ هزار بُعد محاسبات بود. 

دست تجزيه طلب ها پشت ديدار مسيح علينژاد با ماكرون
رضا نصري در رش��ته توئيتي نوشت: به 
گفته كرولين فورس��ت - روزنامه نگار، 
نويس��نده و فعال فمينيس��ت مشهور 
فرانس��وي - ديدار مس��يح علين��ژاد با 
ماكرون توس��ط س��ازمان امريكايي- 
فرانسوي »عدالت براي كردها« تسهيل 
ش��ده. اين س��ازمان در معرف��ي خود 
مي نويس��د »پ��س از مهار تروريس��م 
]داعش[، دولت هاي غربي ملت كرد را كه آرزوي استقاللش را چهار همسايه قدرتمندش ]ايران، عراق، 
سوريه و تركيه[ هرگز نبخشيده اند به حال خود رها كرد« و در واكنش به اين موضوع )يعني نماندن غرب 
براي تحقق استقالل كردها( اين سازمان تأسيس شده. اينكه اپوزيسيون ويراني طلب مطالبات مشروع 
مردم ايران را براي اهداف ايران ستيزانه ربوده تا مطالبات كشورهاي متخاصم منطقه را جايگزين آن كند 
موضوع جديدي نيست اما ميزباني ماكرون از فرستادگان اين سازمان تعرضي به استقالل سياسي و 
تماميت ارضي ايران و همچنين عراق، سوريه و تركيه است. جا دارد دستگاه ديپلماسي كشور در اقدامي 

هماهنگ با سه همسايه خود نسبت به اين اقدام نامتعارف رئيس جمهور فرانسه اعتراض كنند . 

مديريت رسانه اي بحران در تركيه
سيدعلي موسوي در توئيتي نوشت: مديريت رسانه اي در بحران تركيه در انفجار ميدان تقسيم را 
با كشور خودمان مقايسه كنيد. تلگرام قطع شده و راديو و تلويزيون از پخش هر فيلمي از انفجار 
منع شدند. نت بالك: »داده هاي شبكه نش��ان مي دهد پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعي توئيتر، 
اينس��تاگرام، يوتيوب و فيس بوك در تركيه پس از انفجار مرگبار در تكس��يم استانبول محدود 
ش��ده اند. مقامات پس از اين حادثه ممنوعيت پخش را صادر كردند.« پس از انتشار خبر انفجار 
ميدان تكسيم تركيه پوستر هاي تسليت و همدردي منتشر شد. يك ساعت پس از انتشار خبر انفجار 
تكسيم اولين بيانيه توسط رئيس جمهور تركيه اردوغان منتشر شد. ]و يك ربع بعد[ رئيس جمهور 

تركيه اردوغان، توئيت هايي در رابطه با انفجار خيابان استقالل استانبول منتشر كرد.  

منازعه بر سر معنادهي به #زن_زندگي_آزادي
عب��داهلل گنجي در توئيتي نوش��ت: 
#زن_زندگي_آزادي به خودي خود 
ش��عار قاب��ل دفاعي اس��ت. چندي 
منتظر ش��دم كه ذي��ل آن از جهت 
رفتار و مصاديق زندگي- آزادي چه 
تعريف مي كنند؟ متوجه شدم عين 
تروريسم و حقوق بشر و... منازعه بر 
سر معنادهي به آن است نه اختالف 
بر سر اصل شعار. مراد از زندگي را در هيچ يك از حقوق، معضالت طالق يا تحصيل اشتغال، 
تأمين اجتماعي يا دو گزاره مهم همس��ري و مادري نديدم. درباره آزادي هم جز حركت به 
سمت جنس مخالف )چهار روش تاكنون( نديدم و نشنيدم. فكر كنم حركت به سمت جنس 
مخالف به رسميت ش��ناخته شود جمهوري اس��المي بهترين نظام سياسي جهان با حداقل 

مخالف خواهد بود. اما اسمش را چيز ديگري بايد گذاشت. # غربگرايي_ رمانتيك

حقايقي از برزيل، كشور خشونت!
كانال تلگرامي »سعدا« نوشت: برزيل يكي از بيشترين آمارهاي قتل در جهان را داراست و در سال 
2۰1۹ تقريباً ۶۴هزار قتل را به ثبت رسانده كه ۷۳درصد آنها با اسلحه بوده است. نرخ قتل ملي در 
س��ال 2۰1۸ به باالي ۳۰ در هر 1۰۰ هزار نفر رسيد كه بسيار باالتر از ميانگين منطقه اي است. بر 
اساس داده هاي سايت World Population Review، برزيل در سال 2۰2۰ به ازاي هر 1۰۰ 
هزار نفر، 2۳/۶ قتل  داشته است. اين كشور هفتمين ميزان جرم و جنايت در جهان را داراست. جرائم 
سازمان يافته اي كه به يك مشكل جدي و رو به رشد تبديل شده اند و خشونت بين باندهاي رقيب 
مانند قاچاق مواد مخدر، فساد و خشونت خانگي رايج است. موج جنايت هيچ نشانه اي از كند شدن 
ندارد. كتاب سال امنيت عمومي برزيل نشان مي دهد قتل در سال 2۰2۰ ۴درصد نسبت به سال قبل 
افزايش يافته است و بيش از ۵۰هزار نفر كشته شده اند. اكثريت قريب به اتفاق )۷۸ درصد( اين قتل ها 
مربوط به سالح گرم بوده است. ۶۴۰۰ نفر ديگر توسط نيروهاي پليس مختلف كشور كشته شدند. 
به ويژه جوانان در معرض خطر هستند، زيرا ۵1 درصد از قتل ها در برزيل در سال 2۰1۹ مربوط به 
قربانيان 1۵ تا 2۹ ساله بوده است. بر اساس اطلس خشونت، به طور متوسط روزانه ۶۴ جوان برزيلي 
كشته مي شوند. در واقع، خشونت عامل اصلي مرگ و مير جوانان در برزيل است. در سال 2۰1۹، 
۳۹ مورد از هر 1۰۰ مرگ در ميان جوانان برزيلي بين 1۵ تا 1۹ س��ال و ۳۸ مورد از هر 1۰۰ مرگ 
براي گروه سني 2۰ تا 2۴ سال به دليل خشونت بوده است. فرهنگ خشونت با فرهنگ معافيت از 
مجازات تقويت مي شود. به نظر مي رسد حتي آشكارترين جناياتي كه در روز كامل انجام مي شود 
بدون مجازات مي مانند. به عنوان مثال، در نوامبر 2۰21، يك دانشجوي جوان كه سعي كرده بود به 
قرباني سرقت تلفن همراه كمك كند، در ريسيف در شمال شرقي برزيل به ضرب گلوله كشته شد. به 
همين ترتيب، يك زن باردار جوان به نام كاتلن رومئو در ژوئن 2۰21 در يكي از محله هاي ريودوژانيرو 
بر اثر اصابت گلوله كشته شد. اين جوان 2۴ ساله هنگام راه رفتن در خيابان در تيراندازي بين پليس 
و جنايتكاران گرفتار شد.  با توجه به آمار قتل، سرقت و ساير جرائم خشن، جاي تعجب نيست كه 
ساكنان شهرها در ترس زندگي مي كنند. بر اساس گزارش جهاني صلح، گزارشي كه توسط مؤسسه 
اقتصاد و صلح تهيه شده است، برزيلي ها باالترين سطح ترس از خشونت در جهان را در سال 2۰21 
داشتند. ادامه جنگ باندها، در دسترس بودن سالح ها و اجراي ضعيف قانون باعث مي شود برزيلي ها 

بيشتر و بيشتر به خانه هاي دردار و زندگي هاي محافظت شده عقب نشيني كنند. 

زن و شوهر محرم اسرار هم باشند
آيت اهلل جوادي آملي: »زن و ش��وهر آبروي يكديگر را بايد حفظ كنند 
و محرم يكديگر باشند، اس��رار يكديگر را براي پدر و مادرشان هم نقل 
نكنند. همانطوري كه لباس آبروي آدم را حفظ و انسان را از سرد و گرم 
زماني و زميني حفظ مي كند زن و شوهر بايد يكديگر را از سرد و گرم 

 ») َُّكْم َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهنَّ حوادث روزگار حفظ كنند. )ُهنَّ لَِباٌس ل
سخنراني معظم له، خردادماه۹۱

خوشبختي از نگاه آلفرد هيچكاك
كانال »معنا و فلسفه زندگي« پاسخي از هيچكاك را در جواب به پرسش 
»تعريف شما از خوشبختي چيست؟« به اشتراك گذاشت. هيچكاك 
گفته است: شايد خوشبختي در خودآگاهي باشد. اينكه استعدادها و 
توانايي هاي خويش را بشناسي و بتواني خود را در مسير موفقيت قرار 
دهي و كاري كني كه زمان به نفعت بگذرد نه به ضررت. اينكه اشتباهات 
خود را بداني و سعي كني از آنها درس بگيري و تكرارشان نكني. اينكه 
از آدم هاي پوشالي و دروغين زندگي دور شوي و قدر انسان هاي واقعي 
را بداني. اينكه درون خود را خالص كني و به فكر چيزهاي مثبت باشي. 

خودآگاهي شايد بزرگ ترين نعمت زندگي است. 

امپراتوري دروغ روي سنگ پا را سفيد كرد!
مهدي فضائلي در توئيتي نوشت: بي بي س��ي كه هزينه آن را وزارت امور 
خارجه انگليس تأمين مي كند و آينه تمام نماي دولت متبوعش از جمله 
دروغگويي و فريبكاري اس��ت حاال بيانيه داده و گفته است: »بي بي سي 
رسانه اي مستقل است و در مورد رويدادهاي ايران موضعگيري نمي كند و 

تنها رويدادها را گزارش مي كند.« #امپراتوري_دروغ 

بهترين پاسخ به گستاخي اروپا
سيدامير سياح توئيت كرد: بهترين پاس��خ به گستاخي اروپايي ها، قوي 
شدن ايران با حذف موانع س��رمايه گذاري و كارآفريني است. در اين باره 
خيلي خيلي عقب هستيم. درگام اول، همه بايد بپذيريم: هر مسئولي كه 

كارآفرينان را اذيت مي كند، همدست براندازان است.
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 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حادثه تروريستي در تركيه و حواشي آن

انفجار تروريستی در تركيه با واكنش ها و حواشي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه 
بود. كاربران اعالم كردن�د به رغم اينكه مس�ئوالن تركيه اي پس از حادثه تروريس�تی 
شاهچراغ به جاي محكوميت تروريسم، ايران را كش�وري ناامن جلوه دادند، آنها با مردم 
تركيه مانند همه قربانيان تروريسم، ابراز همدردي مي كنند. تركيه پس از بازداشت عامل 

بمب گذاري اعالم كرده اس�ت اين حادثه از س�وي گروهك هاي تروريستي تجزيه طلب 
كرد طراحي شده اس�ت. نحوه مواجهه تركيه با اين حادثه و فيلتر بالفاصله تلگرام و منع 
رسانه ها از انتشار تصاوير و رفتار سلبريتي هاي تركيه ذهن كاربران شبكه هاي اجتماعي 
را به خود مش�غول كرد. در ادام�ه بخش هايي از واكنش ه�اي كاربران را م�رور كرده ايم. 


