اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس

تو نیز دیوانهای!

آيتاهلل حائري شيرازي(ره):
زماني در زندان كريمخاني بودم كه االن در وس��ط ش��يراز ،برج
كريمخاني نماد شيراز شده است .يك ديوانه هيكلدار و درشت بود
كه دو تا بچه مدرسهاي با هم دعوا كرده بودند و او كله اين دو تا را
طوري به هم زده بود كه هر دو مرده بودند! چون تيمارستان نبود،
او را به زندان آورده بودند .حاال ببينيد اين در زندان و با زندانيها چه
كار ميكرد! به او جعفر ميگفتند .هر وقت كه كسي با كسي خرده
حساب داشت ،پشت سر جعفر راه ميرفت تا جعفر با آن كسي كه
اين با او خرده حساب داشت ،روبهرو شود .بعد يك دمپايي محكم
ميزد توي گردن جعفر و فرار ميكرد .جعفر هم هر كس��ي را كه
جلويش بود ،با آن دس��ت محكمش ميزد .زندانيها گاهي با هم
اينطور تسويه حساب ميكردند كه جعفر را وسط ميانداختند و
او كه از پشت سرياش خورده بود ،به جلويياش ميزد .به مردها
ميگويم :اگر بيرون از خانه عصباني ش��دي و بعد به خانه رفتي و
عقدهات را بر سر زن و بچهات خالي كردي ،تو هم جعفري! اين بد
است كه انسان از ديگران ناراحت باش��د و دق دلياش را سر زن و
بچهاش خالي كند .اگر اوقاتتان تلخ است و از بچه بهانه ميگيريد،
اين بچه آن چيزي كه ميخواهيد ،نميشود.
منبع :كانال تلگرامي «نكات ناب و حكمتهاي آيتاهلل حائري شيرازي»

غرب آسيبپذير

قيس قريشي در توئيتي نوشت :حب و بغض را كنار بگذاريم و به تبعات
جنگ اوكراين توجه كنيم ،جهان در حال تغيير است و سالح مرگبار
تحريم عليه «دشمنان غرب» اينبار دامن خود غربيها را گرفت! تورم
ناشي از گراني انرژي باور نكردني اس��ت ،تازه هنوز زمستان نرسيده...
غرب به شدت آسيبپذير شده.

از كتابخانههاي عمومي استفاده كنيد

فواد ش��مس در كانال تلگرامي خ��ود نوش��ت :كتابخانههاي عمومي
يك طرح خيلي خوب دارند؛ ش��ما عضو هر كدامشان بشويد از تمامي
كتابخانههاي سرتاسر كشور ميتوانيد كتاب امانت بگيريد .سايت خيلي
خوبي هم دارد براي جست وجو .خوشبختانه اكثر كتابهاي خوب را هم
من در همين تهران و كرج پيدا كردم ،حتماً استفاده كنيد.

اهميت بريكس براي اقتصاد ايران

علي عليزاده در توئيتي نوشت :چين امروز ايران را به نشست بريكس
دعوت كرد .اگر مقيم ايرانيد ،پيوستن به بريكس براي معيشت شماو
عزيزانتان اتفاقي بسيار مهمتر از احياي برجام و رفع موقتي تعداد كمي
از تحريمهاست .نگذاريد غربگرايان قطبنماي شناختيتان را مختل
و كاري كنند با حمايت از سياست اشتباه خودتان را فقيرتر كنيد.
تصویر منتخب

| روزنامه جوان |شماره 6514

ش��نبه  4تی��ر  25 | 1401ذیالقع��ده | 1443

5

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به تغييرات مديريتي در سازمان اطالعات سپاه

كابوس طائب براي صهيونيستها
وضد انقالب تمام نخواهد شد

با اعالم خبر انتصاب سردار كاظمي به عنوان رئيس جديد سازمان اطالعات سپاه و پايان دوران
خدمتحجتاالسالمطائب،كاربرانشبكههاياجتماعيطيتوئيتهاييازحجتاالسالمطائب
بابتپروژههايموفقيتآميزاودر ۱۰سالتقديركردهوانتصابسرداركاظميراتبريكگفتند.

    مهدي جهانتيغي:
ح��رف آخ��ر را باي��د اول زد؛ ب��راي
صهيونيس��تها ،ضدانقالب و دش��منان
ايران نه تنها كابوس طائ��ب تمام نخواهد
شد ،بلكه وارد مرحله تازهتري خواهد شد.
با حضور سردار كاظمي روندهاي اطالعاتي
سپاه ،پيچيدهتر و سيليهاي ايران خاصتر
و اقدام ضدامنيتي و اطالعاتي عليه ايران
سختتر از قبل خواهد شد.
    سيدپويان حسينپور:
در ۱۳,۱۴س��الي ك��ه حاجآق��اي طائب
عهدهدار مس��ئوليت اطالعات س��پاه بود،
اتفاقات بزرگي در اي��ن مجموعه افتاد كه
اميدوارم مجموعه سازمان اطالعات ،براي
تبيين آنچه قابل گفتن اس��ت ،برنامهاي
داشته باشد .از توس��عه كمي و كيفي نهاد
امنيتي س��پاه ت��ا پروندهه��اي متعددي
كه با موفقيت به س��رانجام رسيد .سردار
كاظمي هم از كاركشتههاي امور اطالعاتي
و امنيتي اس��ت و از گفتههاي مرتبطين با
او پيداست كه در كارنامهاش موفقيتهاي
بزرگي در اين حوزه وجود دارد .حاج كاظم
از فرماندهان مخلص و مجاهد سپاه است
كه حض��ور او در رأس س��ازمان اطالعات
س��پاه ،قطعا موجب مؤثرترشدن اين نهاد
انقالبي خواهد شد.
    مرتضي سويلمي:
تغيير و تحوالت اساس��ي در س��اختارها
و رويكرده��ا يك��ي از نهاده��اي جامع��ه
اطالعاتي جمهوری اس�لامی ای��ران بعد
از يك دهه امري طبيعي ب��ا هدف پوياتر
شدن سازمان اطالعات س��پاه است؛ نظر
به اهميت و حساسيتهاي موجود درباره
جامعه اطالعاتي ن .م توصيه ميش��ود از

كانال تلگرامي «مصطفي ملكيان» بخشي
از صحبتهاي او را براس��اس س��خنراني
با عن��وان «روش تحقيق در فلس��فه» به
اشتراك گذاشت .ملكيان ميگويد :يكي از
اساتيد پير دانشگاه تهران به من ميگفت-
راجع به يك شخص ديگري داشت صحبت
ميكرد -كه «ه��ر ماه يكي دو س��ه مقاله
از فالني منتش��ر ميش��ود .من نميفهمم
چه طوري چني��ن چيزي ممكن اس��ت.
من هشت ماه ش��بانه روز كار كردم و تنها
يك مقاله تهيه كردم و حاال كه چاپ شده
27صفحه مجله از كار در آمده است .هشت
ماه هم الينقطع روي آن كار كردم .ولي از
فالن شخص ماهي يكي دو تا مقاله منتشر
ميشود .اينها چه طوري كار ميكنند؟!»من
هيچ��ي نگفتم و نميخواس��تم وارد بحث
شوم .بعد خود ايش��ان توجهي داد و گفت:
«بله ،كار آكادميك با كار ژورناليستي فرق
ميكند .كار ژورناليستي اينجوري است كه
ميشود اين كارها را كرد».
عرض بنده هم همين اس��ت كه در حيطه
فلسفه ،اگر آدم بخواهد واقعاً كار آكادميك
و جدي بكن��د آن وقت واقع��اً همينطور
است؛زحمت دارد و كار زياد ميبرد .آقاي
ولفس��ون( )wolfsonكت��اب كوچك��ي
نوشته اس��ت به نام تأثير كالم اسالمي بر
كالم يهودي .اين كتاب تقريباً  250صفحه
اس��ت .ايش��ان در مقدمه اين كتاب گفته
است من روي صورتبندي و فراهم آوردن
مواد خام اين كتاب  9سال كار كردم ،ولي

هرگون��ه گمانهزنيهاي نامعتب��ر در اين
خصوص پرهيز شود.
    محمود ميرحاجي:
با اعتقاد راسخ به تدابير مقام معظم رهبري
نابودي رژيم صهيونيس��تي از آنچه تصور
ميكنيد ،نزديكتر شد.

كاربرانخطاببهكسانيكهازرفتنحجتاالسالمطائبابرازخوشحاليكردندوگفتندكهمشي
اطالعاتسپاهدربرخوردبافتنهگرانومنافقانوصهيونيستهانهتنهابهاتمامنرسيده،بلكهبا
قدرت بيشتري ادامه خواهد يافت .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران مرور شده است.

    كاربري با نام «حاج حسن»:
حاج حس��ين طائ��ب عزيز ما باب��ت تمام
زحمتهايى كه كش��يدى ،بابت تكتك
پروندههايى كه به سرانجام رساندى ،بابت
كش��ف و برخورد انواع و اقسام فسادهاى
ب��زرگ امنيت��ى ،اقتص��ادى ،اجتماعى و

اثر ماندگار و زحمت بسيار

حاصل��ش  250صفح��ه كتاب اس��ت ،اما
 250صفح��ه كتابي كه واقع��اً و انصافاً اگر
شما بخواهيد يك نكتهاش را عوض كنيد،
خيلي بايد فعاليت كنيد .نميگويم محال
اس��ت؛نميخواهم بگويم ولفسون معصوم
بوده ،ولي اينق��در بايد تحقي��ق بكنيد تا
بتوانيد يك نكتهاش را بگوييد ،غلط است.
اونامون��و يكجا جملهاي ميگوي��د راجع به
پوزيتيويستها.ميگويد:اينپوزيتيويستها
مثل يك حالجند ،يعني مثل يك پنبه زنند
كه يك لحاف در اختيارشان قرار ميگيرد.
حالج ماهر آن كس��ي اس��ت ك��ه بفهمد تا
يك حدي اين لح��اف را بايد بزند ،اما حالج
اگر ناوارد باش��د ،چنان اين پنبه را ميزند و
ميزند كه يكبار ن��گاه ميكنيم ،ميبينيم
ديگر لحافي در كار نيست .تمام پنبهها غبار
شده و رفته اس��ت هوا .پوزيتيويستها هم

اينقدر عالم را زدند و اينق��در زدند كه االن
هيچي از عالم باقي نمانده است.
اكثر چيزهايي كه من و امثال من مينويسيم،
اگر يك حالج بيكار پيدا بشود -باور كنيد -و
بيايد سراغ مقاله من و بگويد ما ميخواهيم
مقاله ملكيان را مورد نقادي قرار بدهيم ،آن
وقت از آن مقاله چيزي باقي نميماند!اكثر
ماها واقعاً به گفته شكسپير هياهو بر سر هيچ
ميكنيم ،يعني اول يك چيزهايي ميگوييم،
ولي وقتي م��ورد مداقهها ق��رار ميدهيم،
ميبينيم هيچي تهش نميمان��د ،اما خب
البته من از طريق اينها نان خوردهام! نام و نان
و شهرت و محبوبيت و قدرت و ميز و پست و
مقام به دست آوردهام!دكتر فالن و پروفسور
بهمان ش��دهام! اما بحث بر سر اين است كه
«فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد/شرمنده
رهروي كه عمل بر مجاز كرد».

فرهنگ��ى كه در دوران مس��ئوليت ش��ما
صورت گرف��ت ،خالصانه تقدير و تش��كر
ميكنیم و عرض خداقوت دارم.
    عبداهلل گنجي:
براي يه ج��ا به جايي درون تش��كيالتي-
كه هنوز ه��م انجام نش��ده -دهها روايت
س��اختهاند :ترور (همراه ب��ا خيابان محل
ترور و بيمارستان محل بس��تري) ،نفوذ،
تخلف ،مش��كل با ردههاي مشابه ،مرتبط
با دس��تگيريهاي مج��ازي و ...بعد از 10
س��ال يك جابهجايي كام ً
ال معمولي براي
قرار گرفتن در س��نگري بزرگتر# .طائب
#اطالعات
    سبحان بركتي:
اينك��ه ميبينيد اس��قاطيليها و حاميان
داخليشون از جابه جايي طائب خوشحالند!
به خاطر ضرباتي هست كه تو اين سالها
ازش خوردن ،حاال خبرن��دارن جايگزين
طائب با هدف نابوديشون اومده...
    مسلم معين:
سالم بر حاج كاظم (سردار محمد كاظمي)
مس��ئول جديد س��ازمان اطالعات سپاه.
تقوا ،پاكدستي ،درايت و تيزهوشي و حق
مداري او مشهور است .مثل وزن اسمش،
آدم را ياد حاج قاس��م مياندازد .خداقوت
به حجتاالس�لام طائب بع��د از دو دوره
مسئوليت سخت و طوالني.
    حميدرضا زندي:
با حض��ور حاج كاظ��م در رأس س��ازمان
اطالع��ات س��پاه ،ش��رايط س��ختتر و
پيچيدهت��ري در انتظ��ار دش��منان ملت
ايران قرار خواهد داشت .خدا قوت به حاج
حسين طائب بابت س��الها مجاهدت در
عرصه تأمين امنيت.

كارهايي علمي و ماندگار كارهايي اس��ت
ك��ه اينجوري در نيايد .منش��ي گوس��تاو
فلوبر -نويسنده رمان س��االمبو -در شرح
حال فلوبر ميگويد :من در مدت 11سال
كه پيش فلوبر كار میك��ردم بيش از يك
ميليون صفحه كاغذ از ايش��ان پاره كردم
تا اينكه در آخر ،اي��ن رمان 400صفحهاي
از كار درآمد ،يعني جالد طبع خودش بوده
است و ميگفته كه من بايد چيزي بنويسم
كه در عالم ماندگار شود.
اگر محققين اي��ن روش را در پيش بگيرند
شايد هم هيچ گاه موفق نشوند.
پاس��خ :چرا ،به نظر من اگر كس��ي اينگونه
در زندگياش مشي كند ،سراغ موضوعات
بس��يار ريز ميرود ،ولي آنه��ا را تا اعماقش
ميكاود .ما برعكس ميكنيم؛ سراغ موضوع
بسيار وس��يع ميرويم ،اما فقط به اندازه دو
انگشت آن را ميكاويم ،بلكه دو انگشت هم
نميكاويم! اسپينوزا روي كتاب«اخالق»اش
 22سال كار كرد .خودتان ميدانيد ترجمه
فارس��ي آن(اخالق ،ترجمه دكتر محس��ن
جهانگيري)ي��ك كت��اب  300صفح��هاي
ش��د .با اين حال او  22س��ال روي آن كار
كرد .خب اگر من و شما باشيم در  22سال،
40،50جلد كتاب تأليف ميكنيم ،ولي خب
چه جور تأليفي؟تأليفي كه اص ٌ
ال قبل از اينكه
خودمان بميريم ،كتابمان مرده است! اما
يك تأليف هم مثل«اخالق» اسپينوز است
كه هنوز هم در آكادميها محل بحث و دقت
و مداقه است و روي آن مطالعه ميكنند.

تصوير روز ناسا:
رد آلودگي كشتيها در پهنه اقيانوس آرام

ريحانه وليپور در «ديجايتو» نوش��ت :برخي از
تصاوير ماهوارهاي از زمين رگههاي سفيد رنگي
در ميان اقيانوسها و درياها نشان ميدادند كه در
مسير راه كشتيها ايجاد ميشدند .با بررسيهاي
بيشتر مشخص شد اين خطوط سفيد با آلودگي
موتور كشتيها به وجود ميآيند كه با فشار بااليي
وارد آب ميشوند .تصوير امروز ناسا با ماهواره ترا
( )Terraثبت ش��ده اس��ت كه چندين مسير
كشتي در آن به وضوح ديده ميشود.

   آئروسل چيست؟
كشتيها مثل ساير وسايل نقليه از سوخت فسيلي اس��تفاده ميكنند و آلودگي آن به طور
مستقيم و با فشار باال وارد اقيانوسها و درياها ميشود .اين ذرات آلودگي با فشار هوايي كه
وارد آب ميش��ود ،تركيبي به نام آئروسل ( )Aerosolميس��ازد كه در آب معلق ميشود.
آئروسل بهجا مانده از كشتيها زماني كه به سطح آب ميرسد،نور خورشيد را بيشتر از آب
بازتاب ميكند و به شكل رد سفيدي در تصاوير ماهوارهاي ديده ميشود .برخي از پژوهشگران
پيشنهاد ميدهند ،شبكهاي از چندين قايق بادي در سطح اقيانوسها رها كنند تا آئروسل
نمك  -از جنس خود اقيانوس  -توليد كنند .اين آئروسل ميتواند نور خورشيد را حتي بيشتر
از آب اقيانوس بازتاب كند و زمين را خنك كند! برخي احتمال ميدهند اگر اين ايده تا حد
خوبي مديريت و اجرا شود ،ميتواند به ما در مقابله با گرمايش جهاني كمك زيادي كند.

جنگ مواد غذايي در بازار اروپا

كانال تلگرامي «ليبانيران» به نقل از بلومبرگ خبر داد :برخي موادغذايي مورد استفاده مردم به
خاطر وضع اقتصاد جهاني در بازار اروپا كمياب شده است .در استراليا كاهو در فروشگاهها يافت
نميشود ،حتي رستورانهاي  kfcبه جاي كاهو در همبرگر ،برگ كلم استفاده ميكنند .پياز در
ژاپن ناپديد شده و آبجو در آلمان ،پاپكرن در امريكا و گزارشهايي حاكي از خطر كمبود برخي
سبزيها وجود دارد .در اروپا خصوصاً ايتاليا پس از آنكه كمبود سيبزميني تيتر روزنامهها شد
و مكدونالد مجبور شد سيب زميني سرخ كرده را در برخي كشورها حذف كند ،مردم وحشت
كردهاند .هرچند اين خبرگزاري علت را شرايط جوي و ويروس كرونا و جنگ روسيه عليه اوكراين
ميداند ،اما كارشناسان ميگويند اين كمبودها به علت تحريم روسيه و پيامدهاي آن بر تجارت
جهاني و زنجيره تأمين كاالست .ملتهاي اروپايي از وضعيت سختي به خاطر تورم و افزايش قيمت
سوخت و قيمت موادغذايي رنج ميبرند .گزارش گاردين پيشبيني ميكند ،قيمت موادغذايي
در بريتانيا اين تابستان  15درصد افزايش يابد كه باالترين میزان در  ۲۰سال گذشته است و تورم
تا نيمه سال آينده به طور مستمر افزايش يابد .پيشبيني ميشود گوشت ،حبوبات ،لبنيات ،ميوه
و سبزي بيشترين افزايش قيمت را داشته باشند ،همچنين محصوالتي كه به گندم نياز دارند مثل
مرغ و نانواييها سريعترين افزايش قيمت را خواهند داشت ،چراكه مشكالت صادرات و توليد
اوكراين كه صادركننده بزرگ است با تحريم روسيه توليدكننده بزرگ ديگر همراه شده است.
تحقيقات تخصصي جديد هشدار ميدهد كه وضع غذايي بدتر خواهد شد و بودجه غذايي اتحاديه
اروپا به طور ميانگين براي هر نفر در سال  ۲۴۳يورو افزايش داشته است.

تركيه و هيدروپليتيكي
كه نفس منطقه را به شماره انداخته است

حميدخوشآينددركانالتلگرامي
خود نوش��ت :گرد و غب��اري كه
سرتاسر آسمان ايران را فرا گرفته و
مردم را از تنفس هواي پاك محروم
كرده و هر روز صده��ا نفر را روانه
بيمارستان نموده و در بلندمدت
نيز در س��اير حوزههاي اقليمي،
زيست محيطي ،آب ،كشاورزي و
غيره پيامدهاي به شدت منفي بر
جاي خواهد گذاشت ،نتيجه مستقيم دهها سال سياست سدسازيهاي بيرويه دولت تركيه روي
شريانهاي حياتي غربآسيا يعني دجله و فرات است .آنچه امروز با عنوان بحران ريزگردها در
شهرها و روستاهاي كشور ميبينيم ،ريشه در نگاه سياسي و امنيتي مليگرايان افراطي و جاهطلب
تركيه به مقوله آب دارد .پيامدها و تهديدات ناشي از هيدروپليتيك تركيه در بلندمدت خود را
نشان ميدهد که كمتر از جنگ نيست .اگر كشورهاي منطقه نجنبند ديري نخواهد پاييد كه
غربآسيا بر اثر سياستهاي آبي آنكارا به يك بيابان بيآب و علف تبديل خواهد شد .از بين رفتن
زمينهاي كشاورزي ،افزايش شوري خاك و فرسايش آن ،خشكشدن باتالقها و بيابانزايي،
تضعيف صنعت شيالت و ماهيگيري از بين رفتن گونههاي كمياب و جانوري و گياهي ،افزايش
ميزان غبار و ريزگردها ،تغييرات اقليمي و دموگرافي ،افزايش بيكاري ،فقر و مهاجرتهاي اجباري
و همچنين حاشيهنشيني تنها بخشي از پيامدهاي هيدروپليتيك تركيه است .اجماع منطقهاي
همراه با سازوكارهاي قاطع و جدي از جمله تحريم ،بازنگري در روابط سياسي و ديپلماتيك،
استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي و غيره ،تنها راهبرد مؤثر براي مقابله با وضعيت
دشوار اقليمي و زيست محيطي است كه تركيه در منطقه به وجود آورده است.

رژيمصهيونيستي و تشديد تنش در منطقه

كانال تلگرامي «انديشكده راهبردي تبيين» نوشت :تحوالت ماههاي اخير نشان ميدهد تحركات
سياسي ،اقتصادي و نظامي رژيم صهيونيستي فزاينده و داراي ابعاد جديدي در نوع يا شدت اجراست.
برخي از اين تحركات عبارتند از:
 )1تلآويو در حال پيشبرد توافقات ابراهيم در سطح منطقه و گسترش روابط تجاري و البته
امنيتي با امارات و بحرين است .عربس��تان نيز احتماالً به قطار عاديسازي خواهد پيوست،
بنابراين نفوذ آشكار صهيونيستها در جنوب ايران رو به تزايد است .در شمال و غرب نيز روابط
جمهوري آذربايجان و اقليم كردس��تان عراق با رژيمصهيونيستي در حال گسترش به نظر
ميرسد ،ضمن اينكه در تحولي مهم ،تركيه پس از سالها تنش در روابط سياسي با اسرائيل،
روابط خود با تلآويو را بهبود بخشيده است.
 )2تشديد بيسابقه حمالت به سوريه بخش ديگري از بازيگري رژيمصهيونيستي در منطقه
طي ماههاي اخير اس��ت .در اين مدت تعداد اين حمالت ،ميزان تلفات و خس��ارات وارده و
نيز نزديكي جغرافيايي هدف حمالت به مواضع ايران افزايش داش��ته اس��ت .از سوي ديگر
صهيونيستها عمليات استخراج گاز از حوزه گازي آبهاي لبنان را نيز آغاز كرده و با وجود
هشدارهاي حزباهلل به نظر ميرسد به آن ادامه خواهند داد.
 )3ايف��اي نقش منفي در پرونده هس��تهاي ايران نيز اقدام ديگري محس��وب ميش��ود كه
رژيمصهيونيس��تي تش��ديد كرده اس��ت .ديدار مديركل آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي با
نخستوزير اسرائيل و سپس قطعنامه شوراي حكام عليه ايران ،برگ ديگري از سياستهاي
ضدايراني اسرائيل بود .به موازات اين اقدام ،به نظر ميرسد تالش تلآويو براي ترور ،خرابكاري،
جاسوسي و ايجاد تهديدات امنيتي در داخل خاك ايران نيز افزايش داشته است.
به هر روي احتمال عبور تنشها از حدي خاص و حتي وقوع درگيريهاي نيابتي و پراكنده
ميان دو محور تهران و تلآويو (شديدتر از وضعيت فعلي) دور از ذهن نيست.

جاي ارزشهاي انساني كجاست؟

فدائيان شاه مسعود شمع روشن نميكنند؟

    برداشتچايدرارتفاعاتاملش،گيالن|عكسازمهديمرتضايي
| از صفحه توئيتري «فالت ايران»

مرتضي رمضاني توئيت كرد :سلبريتيهاي كه براي احمد مسعود استوري ميزاشتن ،قربون
صدقهاش ميرفتن .اشك تمساح ميريختن براي مردم افغانستان در مورد زلزله اخير نظري
ندارن!؟استوري هم درديه چيزي!؟روشن كردن شمع جلوي سفارت چي!؟

سنگ قبر براي اكسپلورر

كانالتلگرامي«تكتوب»نوشت:يهمهندسنرمافزارتوكرهجنوبيبهمناسبتقطعپشتيباني
مايكروسافت از مرورگر اينترنت اكسپلورر ،يكماه زمان صرف و ۳۳۰دالر خرج كرده و براش
يك سنگ قبر ساخته و روش نوشته «او ابزار خوبي براي دانلود بقيه مرورگرها بود».

مجتبي همتيفر در رشته توئيتي نوشت:
در كشور همسايه ما ،افغانستان زلزله
آمده اس��ت و تعدادي ك��ه نميدانيم
چقدر اس��ت ،مصيبت ديدهاند؛ اما اين
كشور تحت پوشش رسانههاي جهاني
و خبرنگاران قرار ندارد .پس اتفاقات آن
هم اگر برايشان مهم باشد ،پوشش داده
ميشود و اگر نه ،نه! اين رسانهها جشن
و مسابقه سگها ،زمين خوردن دوچرخه رئيسجمهور و فالن رفتار جزيي بازيكن ورزشي يا
بازيگر سينما و ...را پوشش ميدهند ،چون از نظر آنها داراي «ارزش خبري» است .آيا جان و
زندگي كودكان ،نوجوانان و خانوادههاي مردم غرب آسيا و آسيايي ارزش ندارد؟ افغانهاي
عزيز چطور؟ «ارزش خبري» به مفهوم «ارزش» وابس��ته اس��ت .چه چيزي «ارزش» دارد؟
بزرگي و كميت ،شهرت و كمنظير بودن؟ جاي ارزشهاي انساني كجاست؟
نميدانم براي مردم افغانستان در اين حادثه خاص و به طور كلي چه ميتوان كرد؛ الاقل نشان
بدهيم كه براي ما مهم هستند .به عنوان همسايه ،همزبان و همدين...

