
ميثمميرتاجالدين
تولد، ازدواج و مرگ نقطه هايي از يك شيب 
در زندگي اند كه بس��ياري براي ش��ناخت 
دقيق يك فرهنگ، س��راغ اين سه نقطه از 
حيات جوامع بش��ري مي روند و معتقدند 
آداب، مناسك و مناس��بات انساني در اين 
سه نقطه تجلي گر ساحتي عميق از باورهاي 
انساني هستند كه ما را به حقايق مهمي از 

يك فرهنگ خاص رهنمون مي كنند. 
ش��ايد از همين رو رضا اميرخاني در س��فر 
به پيونگ يانگ از مس��ئوالن كره ش��مالي 
درخواست ديدن و بررسي دقيق مناسبات 
پيرام��ون همي��ن تول��د، ازدواج و مرگ را 
دارد. فارغ از اينك��ه نيم دانگ پيونگ يانگ 
اميرخاني به مقصود خود مبني بر كش��ف 
اليه هاي عمي��ق باورها و فرهن��گ مردم 
كره شمالي مي رسد يا نه، بياييد همين سه 
نقطه را در زندگي خود و جامعه امروز ايران 
سراغ بگيريم و ببينيم آيا مي توان براساس 
آنها بازتابي دقيق از فرهنگ و باورهاي مردم 
يافت و براساس آن مدعي شد سبك زندگي 
مردم در ايران امروز، ماهيتي ممتاز از ديگر 

شيوه هاي زيست در جاي جاي دنيا دارد؟
تول�د: امروز انس��ان ها در سراس��ر دنيا به 
همان شكل هزاران سال پيش متولد شده 
و انسان هاي ديگر را متولد مي كنند. هرچند 
در ش��يوه والدت انواعي پديد آم��ده و در 
س��ازوكارهاي طبيعي آن تصرفاتي را بشر 
انجام داده اس��ت اما تولد به عن��وان امري 
مرسوم وجودي اساس��ي دارد. در فرهنگ 
ايراني- اس��امي اين تولد منش��أ بركات و 
س��پس موضوعي براي ش��ادي به صورت 
دسته جمعي بوده و هست. آداب و رسومي 
به تناسب قوميت و منطقه محل زندگي به 
دنبال خود مي آورد و با اذان و اقامه در گوش 
تازه متولد شده و برداش��تن كام با تربت و 
عقيق��ه و وليمه و حتي ختن��ه اوالد ذكور، 
جلوه هاي اسامي آن نيز مشخص مي شود. 
ازدواج: در اين امر نيز كه همچون تولد بن مايه 
فراهم آوري يك شادي جمعي به طور طبيعي 

وجود دارد، همواره همراه با مناسك و آداب 
خاصي اس��ت و مهم ترين جلوه گاه اسامي 
بودن آن جاري ش��دن خطبه عقد است كه 

دست زن و مرد را به محرميت گره مي زند. 
مرگ: اين نقطه سوم و پاياني كه فرودگاه 
خوش��ي هاي جمعي به حس��اب مي آيد از 
آن جهت كه به نحوي بدرقه انسان به خانه 
آخرت اس��ت و همراه با رنج و فقدان و غم، 
در برخورداري از آيين ها و مناسك و آداب 
و رس��وم، چندي پيش��تر از دو نقطه ديگر 
زندگي است. از تلقين شهادتين و رو به قبله 
كردن محتضر و تغسيل و تكفين و تدفين 
تا برگزاري مراس��م ها به مقتضاي شرايط، 
همگ��ي امكان مهم��ي براي ب��روز باورها، 

سنت ها و فرهنگ ها به شمار مي روند. 
كافي اس��ت مدتي در جامعه ايراني زندگي 
كرده باش��يد تا تأييد نماييد عم��وم مردم 
ايران در تمام اين س��ه نقط��ه از زندگي، به 
رعاي��ت آداب هم��ت مي گمارن��د و تم��ام 
آيين ها را در حد توان اجرا مي كنند. لذا براي 
پژوهش��گري كه مي خواهد در باب فرهنگ 
و اليه هاي عميق س��نت ها و آداب و رسوم 
و باوره��اي مردم جس��ت وجويي كند، اين 
سه نقطه اهميت وافري دارند اما براي قائل 
 شدن به تفاوت ماهوي ميان سبك زندگي 
ايراني- اس��امي با ديگر نسخه هاي زيست 
فردي و اجتماعي كه در سراسر دنيا جاري 

است، مي توان به همين سه نقطه اكتفا كرد؟
آيا مي توان با در دست گرفتن آمار موجود 
جلوگيري از ب��ارداري، كاهش توليد مثل، 
س��قط جنين يا كاهش ازدواج در نس��بت 
با جمعيت ج��وان، افزايش ط��اق، وجود 
آس��يب هاي گوناگون منجر ب��ه اختافات 
خانوادگي، باالرفتن سن ازدواج، فزايندگي 
تمايل به زندگي فردي ي��ا برقراري روابط 
خارج از چارچوب هاي فرهنگي و مذهبي 
ي��ا افزاي��ش اس��باب م��رگ و مي��ر نظير 
پيدايي راه هاي متنوع قتل و خودكش��ي و 
 كاهش طول عمر و. . . مدعي ش��د جامعه 
ايراني-اسامي امروز متفاوت از ديگر جوامع 
بش��ري اس��ت؟ آيا در اين زمينه جامعه ما 

تفاوتي چشمگير با ديگر جوامع دارد؟
آيا آيين ها و مناسك ظاهري موجود در سه 
نقطه تول��د و ازدواج و مرگ ك��ه خود دچار 
حواشي زائد بر اصل شده و مناسكي غيربومي 
را فربه نموده، توان ارائه تصويري درس��ت از 

سبك زندگي جامعه امروز ما را داراست؟
به نظر مسئله شناخت سبك زندگي و يافتن 
حدود  و ثغوري كه جوام��ع را از اين جهت 
تمايز بخشد، به سادگي گذشته نيست آن 
هم درحالي كه فضاي شبكه هاي اجتماعي 
مردم جهان را مطابق با آرمان هاي مدرنيته 
به سمت يك شكلي سوق مي دهد و هويت 
ملل گوناگون را در يك هويت جديد منحل 

مي نمايد و فرهنگ ها و اديان را در مقايسه 
با خود به خرده فرهنگ هايي تبديل مي كند 
كه كاركرد آنها به م��رور زمان در حد ايجاد 
حس نوستالژيك تقليل مي يابد، درحالي كه 
بس��ياري خام انديشانه و س��طحي نگرانه 
معتقدند فرهنگ ايراني و سنت هاي شرعي 
با انجام همين مناسك ظاهري حفظ خواهد 
شد، واقعيت زندگي بسياري از افراد جامعه 
آن را نش��ان نمي ده��د به ويژه ك��ه تصوير 
آرماني يك زندگي در ذهن بسياري از مردم 
متناسب با الگوهاي همان يك شكلي خواهي 
تمدن و هويت جهان غرب و مدرنيته است. 
نگاهي به تاش مردم در راستاي ارائه تصوير 
خود، همس��و با الگوهاي زندگي موفق كه 
در بس��تر فضاي مجازي منتشر مي شود و 
دقت در تم كلي موجود در برگزاري همين 
مناس��بات تولد، ازدواج و م��رگ و فربهي 
جوانب و حواشي كه مختص به قشري خاص 
نبوده و حتي براي س��ايق مذهبي زمينه 
مي سازد، نظير عكاسي آتليه اي و ساختن 
فيلم از اولين سياه پوش��ي فرزند در اولين 
محرم زندگي و...  همه و همه نشان از چيزي 

دارد كه در اين متن به آن توجه داده ايم. 
شگفتا كه چگونه مي توان ديد مردم در عين 
رعايت مناس��ك ظاهري مختص به تولد، 
ازدواج و مرگ، ديگر ايراني و اسامي زندگي 
نمي كنند و حتي در عين توجه به عبادات 
فردي، معنوي نمي زيند و س��پس معتقد 
شد اسام صرفاً براي هدايت معنوي آمده و 
درصدد ارائه مدل براي ساحات و عرصه هاي 
مختلف كان زندگي بشر برنيامده است؟ 
چگونه مي شود جامعه اي مطابق الگوهاي 
جهان معرفتي ديگري، لبريز از آمار نگران 
كننده سقط جنين ، طاق، قتل و خودكشي 
باشد و بگوييم اس��ام مكتبي براي توليد 
علوم انساني و ارائه مدل اداره جامعه ندارد 
و صرفاً براي خواندن همين اذان و اقامه در 
گوش طفل تازه متولد شده و گفتن انكحت 
و زوجت و ايجاد محرميت و دستور به چند 

تكه بودن كفن آمده است؟

كيانمهزاد:
قطعاً دس��ت ياري در برابر پ��روردگار دراز 
كردن از اعتقادات ما شيعيان است و هميشه 
حتي بند كفش��مان را از خدا مي خواهيم 
اما از مدي��ر اجرايي توقع نم��ي رود كه در 
برابر مطالبات مردم بگوي��د دعا كنيد! از او 
توقع حركت است تا به دعاي مردم خدا به 

حركتش بركت بدهد. 
عليرضابخشي:

دعا كه هميشه مي كنيم آقاي جهانگيري. 
ش��ما بفرماييد چ��ه مي كنيد؟ م��ردم كار 
خودشان را بلدند و دستشان هميشه در برابر 
خدا دراز است. شما چه كرده و مي كنيد؟ به 
جاي اين حرف ها كه اعصاب ملت را به هم 

مي ريزد، پاسخ هاي شفاف بدهيد. 

آرشعرشيايي:
دالر جهانگيري اوضاع رو به جايي رس��وند 
كه فقط با دعاي جهانگيري مي تونيم از اين 

مرحله عبور كنيم. 
ابوالفضلاحمدي:

آقاي جهانگيري گفته دعا كنيد تا قيمت ها پايين 
بياد! آقاي جهانگيري، دعا كردم تمام مفسداي 
في االرض از جمهوري اسامي برچيده بشن تا 

قيمت ها كاهش جدي داشته باشه. 
محمدكرماني:

نمي دانم دولتي ها چه اصراري دارند كه به 
هر طري��ق حرفي بزنند ي��ا كاري كنند كه 
اعصاب ملت را خرد و اعتماد مردم به دولت 
را از بين ببرند. دقت كنيد هر چند روز حرفي 
مي زنند كه مردم بيش��تر نااميد و عصباني 

ش��وند. جناب دولت! لطفاً كاري نكنيد كه 
حس بي پناهي در جامعه تثبيت شود. 

صادقنيكو:
 تا اينجا مملكت رو با دالر جهانگيري اداره 
كرديد از اين به بعد با دعاي جهانگيري اداره 

كنيد ببينيم به كجا ختم ميشه!
محسنمحسني:

جهانگيري گفته براي پايين آمدن قيمت ها 
دعا كنيد؛ چش��م فقط بگوييد براي بورس 
چه كنيم؟ براي صنعت؟ ب��راي بيكاري؟ 
براي اجاره بها؟ ب��راي دالر؟ براي برجام؟ 
براي گوش��ت و م��رغ؟  براي ك��ره؟ اصًا 
نظرتان چيس��ت جاي دعاي خالي، دسته 
جمعي هفت شبانه روز به صحرا برويم طلب 

آمرزش كنيم؟

ابراهيمعزيزي:
نسخه جديد معاون اول دولت: براي گراني دعا 
كنيد! جناب جهانگيري شما چه وظيفه اي در اين 

زمينه داريد؟ شما چه كرديد و چه مي كنيد؟ 
البته اگر برنامه اي داريد؟

مجيدقرباني:
االن فهمي��دم اون راهكاره��اي عاقان��ه 
عالمانه اي كه در اين چهار سال پيش بيني 
كرده بودن و در تبليغات وعده اش را ميدادن، 

چي بود: دعا كنيد!
محمدبسنجيده:

معاون اول دولت در پاسخ به مطالبات كاهش 
قيمت ها فرموده اند: دعا كنيد! چشم. ما كه 
دعا مي كنيم ولي فقط اميدوارم آخرش كه 

دولت تمام شد، نگيد خوب دعا نكرديد!

|  1442 ربی��ع االول   14  |  1399 آب��ان   10 6| روزنامه جوان |  شماره 6060 ش��نبه 

واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهتوصيهجهانگيريبهدعابرايكاهشقيمتها

ماکهدعامیکنیم
شمابگوییدچهمیکنید؟!

اسحاقجهانگيري،معاوناولرئيسجمهور،هفتهگذشتهدرحاشيهجلسههيئتدولت
لحظاتيدرميانخبرنگارانحاضرش�دامابهسؤاالتاصحابرسانهپاسخنگفت.وي
تنهادرواكنشبهطرحسؤاليمبنيبراينكهآياقراراستقيمتكاالهاونيازمنديهاي
مردمكاهشپيداكند؟گفت:»دعاكنيد!«اينجملهمعاوناولباواكنشهايبسياري

درشبكههاياجتماعيهمراهشد.كاربرانضمنتأكيدبرتأثيردعابرحلمشكالتدر
اعتقاداتشيعه،اينحرفراازيكمسئولاجراييدربرابرمطالباتكاهشقيمتهاغير
قابلپذيرشدانستند.كاربراناذعانداشتندكارمديراجراييحركتاستتابهدعاي
مردمخدابهحركتاوبركتدهد.درادامهبخش�يازاينواكنشهاراخواهيدخواند.

 استبداد اطالعاتي و استعمار فرا نوين
 به سبك اينستاگرام

كانال تلگرمي »عصر هوشمندي« نوشت: درحالي كه مكرون با اهانت 
به عقايد نزديك به ۲ميليارد مسلمان در جهان، آن را نشانه آزادي بيان 
مي خواند و برخي سران غربي ديگر از جمله آلمان و انگليس هم به همين 
بهانه از آن دفاع مي كنند، اينستاگرام در اقدامي معنادار انتقاد به مكرون 

را بر نمي تابد و حذف مي كند!
مس��عود ش��جاعي طباطبايي كاريكاتوريست كش��ورمان اعام كرده 
اينستاگرام تمام پست هاي او درباره مكرون را بدون حتي هيچ هشداري 
حذف كرده است.  وقتي از دروازه  باني رسانه اي سخن به ميان مي آوريم 
يعني همين. يعني آنها تشخيص مي دهند چه صدايي به گوش برسد و 
چه صفحاتي ديده شوند. شعار آزادي سر مي دهند اما آزادي را به قربانگاه 

مي برند. استبداد اطاعاتي فصل تازه اي از استعمار فرا نوين است. 

با چه قيمتي؟
يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام »امير حسين« در صفحه توئيتر 
خود نوشت: حدود ۲۵۰۰ كيلوگرم روغن نباتي جامد و حدود ۳۰۰ هزار 
انسولين قلمي احتكار شده، تو تهران كشف شده. اينها قشنگ خون مردم 

رو ميبرن سر سفره براي زن و بچه شون! آخه به چه قيمتي بي شرف؟

دولت و مردم هر دو مقصرند!
علي رنجبر با توجه به افزايش آمار شيوع كرونا در توئيتر نوشت: مردم: 
»دولت مقصر است.« دولت: »مردم مقصرند« واقعيت اينه كه هم دولت 
مقصر و هم مردم! دولت بايد قوانين س��ختگيرانه رو به بهترين شكل 
اجرا كنه كه نميكنه! مردم هم بايد پروتكل ها رو  دقيق رعايت كنن كه 

نميكنن! اولين مرحله حل هر مشكل هم پذيرش مشكله!

سانسور تنش هاي كف ميدان امريكا در ايران
سيدياسر جبرائيلي در توئيتر نوشت: منازعات بي سابقه اي كه در صحنه 
سياسي- اجتماعي امريكا در جريان است و به تنش هاي كف خيابان نيز 
كشيده شده است، به طرز عجيبي در داخل كشور ما سانسور مي شود. 
جريان انقابي اگر امروز ت��وان خود را صرف آگاه س��ازي مردم از اين 

واقعيات نمايد، ليبرال ها به اتفاق پروژه هايشان به محاق مي روند.

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

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 ترك عادت به گناه 
به سختي ترك اعتياد!

آيتاهللخوشوقت)ره(:
اگر آدم به كاري عادت كند، آن كار، گاهي مقابل اطاعت فرمان سبز 
مي شود. چون عادت كرده و عادتش ريشه دار است، فرمان خدا را 
به راحتي زير پا مي گذارد. اگر گناه كني��م، كم كم برايمان عادت 
مي ش��ود؛ عادتي كه خودش آدم را به سوي گناه حركت مي دهد. 
لذا يكي از موانع بندگي، عادت است.  آدمي كه زياد گناه كند، گناه 
براي او عادت و معتاد مي شود. راحت و خودكار دنبال گناه مي رود 
و ديگر الزم نيست فكر كند؛ چون گناه برايش عادي و مثل معتادها 
شده است. شما هر چه به او بگويي »اين كار را نكن« آن اعتياد باعث 
مي شود كه گوش ندهد. لذا امام حسن عسكري )ع( فرمودند: »ترك 

عادت كالُمعجز ]ترك اعتياد[ است«. اين قدر سخت است. 
منبع:كانال رسمي حضرت آيت اهلل خوشوقت تهراني)ره( در ايتا

   سبوي دوست

عليرضا فقيهي راد در كانال تلگرامي »حاج« 
پنج نكته پيرامون پيام هوش��مندانه رهبر 
انقاب به جوانان فرانس��ه نوشت. پنج نكته 

اشاره شده عبارتند از:
1( ارس��ال پيام ولي امر مس��لمين جهان به 
جوان��ان فرانس��وي يك��ي از دقيق تري��ن و 
كارآمدترين ابزارها در ديپلماس��ي عمومي 
است. رهبر انقاب به جاي خطاب قرار دادن 
دولت هتاك فرانسه يا س��اختار سياسي اين 
كش��ور يا حتي خطاب قرار دادن مس��لمين 
جهان، جوانان فرانس��ه را به تأمل در سراب 
بودن مسئله آزادي بيان در فرانسه واداشتند. 
ايشان با طرح سؤال هاي استفهام انكاري به 
روشني و اختصار وسيله و ابزار بودن مسئله 
آزادي را به تصوير كشيدند و در آخر نيز با طرح 
يك نمونه موردي يعني مسئله هولوكاست اين 
استاندارد دوگانه در آزادي بيان را ذكر كردند 
كه هر انس��ان منصفي فارغ از دين و سايق 

خود به درستي آن شهادت خواهد داد. 
۲( نكته دوم و نهفته در پيام آن است كه رهبر 
معظم انقاب در برابر هدف قرار دادن هويت 
مسلمين جهان يعني پيامبر عظيم الشأن دقيقاً 
با حمله به هويت جعلي و خودساخته غربي ها 
يعني هولوكاست ورق را برگردانده و توپ را در 
زمين آنها انداختند. آنچنان كه ايشان در پيام 
خود به جوانان فرانس��وي انذار دادند كه چرا 
حتي طرح سؤال و نوشتن و ترديد راجع مسئله 
هولوكاست منجر به زندان و فشار خواهد شد؟ 
حال آنها هس��تند كه بايد پاس��خ دهند چرا 
هتاكي و توهين به پيامبر خدا آزاد اس��ت اما 
طرح سؤال پيرامون يك مسئله جعلي تاريخي 

ممنوع و سرانجامش زندان است. 
۳( رهبر انق��اب با ط��رح مجدد مس��ئله 
هولوكاس��ت ماجرا را با مسئله اصلي جهان 
اسام يعني فلسطين گره زدند. طرح مسئله 
فلسطين و مبارزه با اسرائيل به عنوان محور 
وحدت مس��لمين جهان آن ه��م زماني كه 
بعضي از س��ران خائن كش��ورهاي عربي به 

دنبال س��ازش با رژيم صهيونيستي هستند 
اقدامي بسيار هوشمندانه بود. ايشان در پيام 
خود نه از منظر ش��يعي يا از منظر مسائل و 
منافع ملي جمهوري اسامي ايران، بلكه از 
زاويه مس��ائلي كه موجب وحدت مسلمين 

جهان مي شود ورود كردند. 
4( ارس��ال اين پي��ام به جوانان فرانس��وي 
بزرگ تري��ن درس ديپلماس��ي عمومي به 
دستگاه سياست خارجي جمهوري اسامي 
بود. پيش از آن هم ايشان در نامه اي به جوانان 
اروپايي پيام رهايي بخش اسام و عدالت را به 
گوش آنها رساندند، اما در همين زمان شاهد 
هستيم دس��تگاه سياس��ت خارجي كشور 
آنچنان در گير و دار بروكراس��ي ها و قواعد 
خودس��اخته و ماحظات بي مورد است كه 
هيچ واكنش درخوري از سوي آنها به خصوص 
از منظر ديپلماسي عمومي شاهد نيستيم. 
متأس��فانه وزارت خارجه به عن��وان متولي 
امر صرفاً به اظهارات رس��انه اي ديپلماتيك 
بسنده مي كند و از ظرفيت عظيم ديپلماسي 
عمومي با پش��توانه گرانبه��اي آرمان هاي 

انقاب اسامي استفاده نمي كند. 
۵( اما نكته آخر و فرا متن اين پيام آن است 
كه رهبر انقاب پيش از اي��ن نيز نامه اي به 
جوانان اروپا نوشتند، افراد و مجموعه هايي 
نيز متولي انتشار و رساندن نامه به مخاطبان 
خاص خود در اروپا شدند، اما آنچه از بررسي 
سرانجام نامه قبلي برمي آيد آن است كه به 
رغم ص��رف هزينه ه��اي كان و همايش ها 
و كارهاي پرهزينه و پرس��روصدا نامه رهبر 
معظم انقاب آنچنان كه بايد منتش��ر نشد 
و به مخاطبانش نرسيد. اميدواريم پيام اخير 
رهبر انقاب به جوانان فرانسه به سرنوشت 
نامه هاي قبلي ايشان دچار نشود و مسئوالن 
امر به جاي س��پردن كار به افراد نابلد اما پر 
ادعا كار را به فعاالن مردمي و مرتبط با حوزه 
بين الملل بسپارند تا بلكه اين پيام به گوش 

ضميرهاي پاك در فرانسه برسد. 

معصومه نصيري، كارشناس رسانه در كانال 
تلگرامي »رصد خانه افكار عمومي|ديتاك« 
نوشت: كافي اس��ت به خط خبري و روايي 
رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور نگاهي 
بيندازيد؛ بحران كليدواژه پرتكرار هفته هاي 
اخير آنهاست. التهاب آفريني و دامن زدن به 
ناامني غذايي در جامعه به بهانه كمبود آرد و 
نان و القاي احتمال جيره بندي نان در ايران، 
بحران بين مسئوالن و سردرگمي در كنترل 
كرونا، بحران و سقوط اقتصاد ايران و... تنها 
چند نمونه كوچك از انبوه محتواهاي توليدي 
با هدف پمپ��اژ ترس و اضط��راب عمومي با 

هدف كاهش تاب آوري عمومي است. 
اما با نگاهي به بيگ ديتاي توليد شده با هدف 
قحطي نمايي نان و نمايش ناتواني ايران در 
تأمين نان شب مردم، خط روايت پنهان ذيل 

اين گزاره را درخواهيم يافت. 
رصد ديتاك درباره اين موضوع طي يك ماه 
اخير در بستر توئيتر نشان مي دهد موضوع 
نان با بي��ش از 1۰۳ هزار توئي��ت، ۷۶ هزار 
ريتوئيت و 41۷ هزار اليك مورد توجه قرار 
گرفته و در دو بازه زماني 14مهر ماه و پنجم 

آبان ماه پيگيري شده است. 
هش��تگ #Bread_Not_Bullets ب��ا 
1۵۶14 بار تكرار، #اروميه- نان- ندارد با ۶۲4۵ 
بار استفاده و #نان با ۲۰۸۳ مورد هشتگ هاي 

به كار برده شده در فضاي توئيتر بودند. 
اما نكت��ه جالب توجه اين اس��ت ك��ه اين 
هش��تگ ها اكث��راً توس��ط اكانت ه��اي 
س��لطنت طلب و معاندين و اساس��اً جبهه 
معارض با ايران در اين پلتفرم مورد استفاده 

قرار گرفته اند. 
اين هشتگ ها كه با هدف ناتوان نمايي ايران 
در تأمين نياز غذايي حداقلي ش��هروندانش 
پيگيري شده است، آنجا معنادارتر مي شود 
كه در كنار هشتگ هايي همچون اعتراضات 
سراس��ري، آبان خونين، قحط��ي، خيزش 
محله محور، قيام تا پيروزي، فرياد و س��ال 
سرنگوني پيگيري شده است. هشتگ هايي 
كه با هم افزايي رس��انه هاي فارس��ي زبان با 
هدف »مهندس��ي اجتماعي« براي نيل به 

»بحران اجتماعي« پيگيري مي شود. 
»بح��ران«، »پنه��ان كاري«، »ناتواني«، 
»كشته  سازي«، »قهرمان سازي« و »شكاف 
بين مسئوالن« و... روايت هايي است كه طي 
روزها و ماه هاي آينده توس��ط رس��انه هاي 
غير همسو با ايران جهت القاي ناكارآمدي 
و برانگيختن احساس��ات مردم پيگيري و 
برجسته س��ازي خواهد ش��د. طراحان اين 
موضوعات زمان��ي موفق خواهن��د بود كه 
هم  افزايي يا تعلل تعمدي داخلي نيز با آنها 

همسو شده باشد. 

مجي��د ميرزاي��ي در توئيتر نوش��ت: نيكل 
كيدمن گفته م��ن اجازه نمي��دم دخترهام 
وارد اينستاگرام بشن و حتي براي دختراش 
گوشي هم نخريده! ميگه چون نميتونم چك 
و كنترلشون كنم و مس��ئوليت داره برام و... 
آخرشم ميگه اين مشكل من نيست و همه پدر 

و مادرها اينجوري اند! اونوقت اينجا خيلي ها 
سريع براي بچه تبلت و گوشي ميخرن كه سر 
بچه گرم بشه و خودشون به كارهاشون برسن! 
يكي هم بهشون بگه »براي بچه گوشي نخريد« 
بهش ميگن امل و عقب افتاده! تازه تصور كنيد 

اون يك نفر سلبريتي هم باشه... 

 ۵ نكته پيرامون پيام هوشمندانه رهبر انقالب
 به جوانان فرانسه

 »كمبود نان« از قحطي نمايي تا قيام 
به روايت بيگ ديتا

نيكل كيدمن هم امل و عقب مانده است؟!

تولد، ازدواج و مرگ!
   گزارش


