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 16کشته و  30زخمی در حمله تروریستی
علیه شیعیان کویته

انفجاریکبمبقویدریکبازارمیوهوسبزیدرشهرکویته،درجنوبغربیپاکستانکهاقلیتشیعههزارهراهدفگرفتهبوددستکم 16کشتهو 30زخمیبهجاگذاشت.هشتنفرازقربانیاناینحملهازشیعیانبوده
اند.خبرگزاریفرانسهگزارشدادهاستکهشاخهایازگروهطالبانپاکستانمسئولیتاینحادثهرابرعهدهگرفتهاست.اینگروهمدعیشدهبا«لشکرجهنگوی» کهتعدادیازحمالتخونینعلیهشیعیاندرپاکستان
بهنامشنوشتهشدههمکاریکردهاست.براساسگزارشها،درسال 2018حدود 520نفردرحمالتتروریستیپاکستانجانخودراازدستدادندکه 288نفرازآنانمتعلقبهایالتبلوچستانبودهاند.
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سودان و الجزایر در راه مصر!
در حالی که انقالبهای عربی در حدود یک دهه گذشته
(به استثنای تونس) پایان تلخی پیدا کرد و دولت پنهان بار
دیگر قویتر از گذشته به عرصه قدرت بازگشت یا در حال
بازگشت اســت ،اعتراضات گســترده مردمی در الجزایر و
ســودان با توجه به تاثیرات مســتقیم آنها بــر اوضاع دیگر
کشورهای عربی به ویژه مصر در صورت به نتیجه رسیدن،
امیدها را برای شــروع موج دوم «بهار عربی» زنده کرد ،اما
تحوالت روزهای گذشته در الجزایر و امروز در سودان این
کورسوی امید را هم بست.
آن چه در دوم آوریل  2019در الجزایر اتفاق افتاد و منجر
بــه اســتعفای بوتفلیقه شــد ،شــبیه ماجــرای کنارهگیری
حســنی مبارک در یازدهــم فوریه  2011اســت .هر چند
شــکل دخالت ارتش دو کشــور متفاوت بود؛ بــه نحوی که
در الجزایــر ارتــش مســتقیما بیانیــه داد و آشــکارا موجب
اســتعفای بوتفلیقه رئیس جمهور بیمار و بــه عبارتی بهتر
برکناری ســعید بوتفلیقه برادر وی شد که کشــور را اداره
میکرد ،اما دخالــت ارتش مصر در برکنــاری مبارک غیر
مســتقیم و پنهان بود .اما آن چه روز پنج شــنبه در سودان
اتفاق افتاد بیشــتر به کودتای سیســی علیه محمد مرسی
شباهت دارد؛ هر چند مرســی تنها یک سال حکومت کرد
و بشیر حدود سه دهه اســت که در راس قدرت است .فعال
وضعیت الجزایر در نتیجه دخالت ارتش تا حدودی شــبیه
دوره پــس از کنارهگیری حســنی مبارک اســت و چند ماه
آینده و انتخابات ریاســت جمهوری بسیار حساس است و
دولت پنهان چه نظامی چه رســانهای چــه مالی با حمایت
خارجی درصــدد بازتولیــد خــود از طریــق جهتدهی به
اوضاع و کنترل آن اســت و بایــد دید چه اتفاقــی در نهایت
خواهد افتاد.
اما در سودان ،وضعیت شــبیه کودتای عبدالفتاح سیسی
اســت و ارتش مســتقیما گرداننده اوضاع اســت .هر چند
دیتای مســتندی وجود ندارد ،اما قرائن و شــواهد متعدد
نشان میدهد که مثلث ریاض ،ابوظبی و قاهره در کودتای
پنج شنبه در این کشــور نقش جدی داشته و دارند .اکنون
لحظه سرنوشتسازی برای مردم و فعاالن سیاسی و مدنی
الجزایری و سودانی اســت و تجربه تلخ مصر هم پیش روی
آنهاســت .واقعیت این اســت که رهبــران نظامهای غیر
سیســتمی و غیــر دموکراتیک هیچ کــدام با میــل و رغبت
خود عرصه قــدرت را رهــا نمیکنند و اساســا ماهیت این
نظامها چنین اقتضایی را دارد و سرنوشــت آنها را مرگ،
یا اســتعفا یا کودتا یا انقــاب یا برکناری یــا حمله خارجی
تعیین میکنــد و همین خود مســبب دور باطلی در حیات
ملتهاســت و پایان دوران زمامداران بــه روشهای پیش
گفته نه پایان یک دوره تلخ ،بله غالبا سرآغاز دورهای تلختر
و بحرانی فراگیرتر است.
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کارتون روز

به رغم برکناری البشیر ،معترضان سودانی خواستار واگذاری قدرت از سوی ارتش هستند

و شد شبانه» در سراسر این کشور اعالم
کرد و از تعلیــق قانون اساســی مصوب
ســال ۲۰۰۵خبر داد .همزمــان ،عمر
زیــن العابدین رئیــس کمیته سیاســی
وابســته به شــورای نظامی ســودان در
نشســتی مطبوعاتی اعالم کــرد که «به
هیچ عنوان عمر البشیر را به طرف های
خارجی تحویل نخواهیم داد ،اما ممکن
اســت او را بر اســاس ارزش هــای خود
محاکمه کنیم ».مصر ،همسایه شمالی
ســودان از جمله نخســتین کشورهایی
بود کــه از این تحــوالت اســتقبال کرد.
مقامهــای دولــت قاهــره در نخســتین
واکنــش خارجــی بــه تحوالت ســودان
اعــام کردند کــه «بــه ظرفیت مــردم و
ارتش ملــی و قانونــی ســودان اعتماد»
دارنــد .امــا ،انجمنهــا و نهادهــای
مردمنهادی کــه اعتراضات ســودان را
ســازمان دهی میکردنــد و زمینههای
ســقوط دولــت عمــر البشــیر را فراهــم

جولیانآسانژ 47ساله،بنیانگذارویکیلیکسساعت10
و 50دقیقه صبح روز پنج شــنبه در داخل ســفارت اکوادور،
محلیکهطیهفتسالگذشتهپناهندهشدهبود،دستگیرو
بالفاصلهبهبازداشتگاهمنتقلشد.پلیسلندناعالمکردکه
پسازلغومصونیتسیاسیآسانژازسویمسئوالنسفارت
اکوادوروطیهماهنگیباآنهااقدامبهدستگیریویکرده
اند .رافائل کورئه آ ،رئیس جمهوری پیشــین اکوادور درباره
این بازداشت در صفحه توئیتر خود نوشت« :تاریخ آمریکای
التین خائنان زیادی داشته است اما می توان گفت که لنین
مورنو( ،رئیــس جمهور فعلی اکــوادور) امروز یکــی از بزرگ
ترین خائنان تاریخ است .او کسی است که به پلیس بریتانیا

قاب بین الملل

عکسی یادگاری و دیکتاتور هایی که رفتند

آوردند ،از معترضان ســودانی خواستند
بهقانونمنععبورومرورتوجهنکنندودر
اعتراض به برقــراری حکومت نظامی در
سودانبهخیابانهابیایند.محمدحشام،
یکی از معترضان به خبرنگار الجزیره در
خارطوم گفت« :در ســودان میخواهند
نظام قدیمی را با لباس تازهای بازسازی
کنند .من ۳۰سالم است .من در زندگی
یاد ندارم که آزاد بوده باشــم .همیشــه از
تهدید و سرکوب رنج بردهام ».به گزارش
خبرگزاری رویترز ،عمر صالح ثنار  ،عضو
ارشــد «انجمــن حرفهایهای ســودان»
که یکــی از گروههــای اصلــی حاضر در
اعتراضات بهشــمار میرود گفته است،
انتظارداردتاباارتشبرسرانتقالقدرت
وارد مذاکــره شــود« :ما تنها یــک دولت
موقتغیرنظامیرامیپذیریم».اتحادیه
اروپا ،آمریکا و دبیرکل ســازمان ملل نیز
خواســتار تســریع انتقال قــدرت به یک
دولتغیرنظامیشدهاند.

تصویری از رهبران کشورهای عربی منتشر شده که
طی هشت سال گذشته پس از اعتراضات موسوم به
«بهار عربی» یکی پس از دیگری از قدرت خلع شــده
اند.تاریخچهکوتاهیازآنرادرادامهمیخوانید:
تونــس؛ زادگاه «بهــار عربی» :در دســامبر۲۰۱۰
خودســوزی یــک جــوان دســت فــروش نقطــه آغاز
اعتراضات سراســری علیه فقر و بیکاری شد .کمتر
از یــک ماه بعــد «زینالعابدیــن بن علــی» ،دیکتاتور
تونس ،پس از  ۲۳ســال حکومت از کشور گریخت.
این حوادث آغازگر اعتراضات گســتردهای در سایر
کشورهایعربیعلیهرهبرانورژیمهایپایدارشد.
تونسبهدلیلصلحآمیز
بــودن اعتراضــات
و انتقــال قــدرت بــه
حکومت جدید شهرت
یافت .در ســال۲۰۱۴
قانــون اساســی جدید
کشــور تصویب شد که
درآنقدرتواختیارات
رئیسجمهوریمحدودشدهاست.
مصر؛ سرکوب و کودتا :در پی یک شورش گسترده
و 18روزه که طی آن حدود ۸۵۰نفر کشــته شــدند
«حســنی مبــارک» روز  ۱۱فوریــه  ۲۰۱۱از قدرت
کنارهگیریکردوسهدههحکومتبامشتآهنیندر
مصرپایانیافت.درژوئن۲۰۱۲محمدمرسی،نامزد
اخوان المســلمین در اولین انتخابات دموکراتیک
ریاســت جمهوری به پیروزی رســید .یــک دوره یک
ســاله از اعتراضات و درگیریهای سیاسی بر مصر
حاکمشدتااینکهعبدالفتاحالسیسی،رئیسستاد
ارتش ،دولت محمد مرســی را برکنار کرد و خود در
سال ۲۰۱۴بهمقامریاستجمهوریرسید.
لیبــی؛ ســرزمینی کــه روی آرامــش را ندیــد :از
 ۱۵فوریــه  2011اعتراضــات علیه معمــر قذافی،
دیکتاتوری که  ۴۲ســال قدرت را در دســت داشت

جولیان آسانژ ،بنیان گذار ویکی لیکس در لندن بازداشت شد

آمریکادرپیاستردادآقایافشاگر

اجازهورودبهسفارتاکوادورراداد.مورنومردیفاسداست
اما این کار او را بشــریت همــواره در خاطر خواهد داشــت».
همزمان با اعالم خبر دســتگیری بنیانگذار سایت افشاگر
ویکیلیکس،آمریکاتقاضایاستردادجولیانآسانژراکرده
است.آسانژبهدلیلدرزاطالعاتیکهچلسیمنینگدرسال
 ۲۰۱۰دراختیارسایتویکیلیکسگذاشتازسویدولت

آمریکابهتوطئهبرایدسترسیبهاطالعاترایانهایمحرمانه
متهم شده اســت .منینگ که در ســال ۲۰۱۳به جرم نشت
مکاتباتدیپلماتیکوگزارشهاینظامیارتشبه ۳۵سال
حبس محکوم شد  ،در زمان درز آن اسناد در سال ۲۰۱۰به
ویکی لیکس به عنوان تحلیل گر اطالعاتی ارتش آمریکا در
عراق خدمت میکرد .این افشــاگریها بــرای دولت آمریکا

اسامی اعضای هیئت مذاکرهکنندهطالبان از فهرستسیاهخارجشد
گروه طالبان خارج شــدن اســامی اعضای هیئت مذاکره
کنندهاینگروهدرگفتوگوهایصلحباآمریکاراازفهرست
سیاهسازمانمللتاییدکرد.ذبیحا...مجاهد،ازسخنگویان
اینگروهدیروزبهخبرنگاربیبیسیگفت:اسامی ۱۴نفر
از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه از فهرســت سیاه
به طور موقت برای  ۹ماه خارج شده اســت .او میگوید که
«وعده داده شــده که اســامی این افراد برای همیشه از این
فهرست حذف شود ».این هیئت ۱۴نفره پیش از پنجمین
نشستنمایندگانگروهطالبانونمایندگانایاالتمتحده
آمریکا ،از ســوی رهبری این گروه تعیین شــده بودند.مال
عبدالغنی برادر ،از مؤسسان گروه طالبان که حدود شش
ماهپیشاززندانپاکستانآزادشدشاملاینفهرستاست.
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فراخبر

کودتایارتش برای مصادرهانقالب
نبی شــریفی -معترضان ســودانی که
از دســامبر  2018به دلیــل گرانی نان
و ســوخت اعتراضات خــود را کلید زده
بودند،باگذشتزمانخواستههایخود
را از اصالحات اقتصــادی به اصالحات
حکومتی تغییر دادند .درهمین دوره بود
که آن ها خواستار برکناری دولت فاسد
و ناکارآمد عمر البشــیر از قدرت شدند.
طی یــک هفتــه گذشــته ایــن نیروهای
ارتش بودند که با خواســت مــردم از آن
ها در برابر پلیس ضد شورش و نیروهای
امنیتــی دفاع مــی کردند .همــه چیز به
ســمت یک انقالب پیش می رفت تا این
که ارتش این انقالب (تاکنون) نافرجام
را بــه نفــع خــود و بــا «کودتــا» مصــادره
کــرد .ارتــش در حالــی ســهم بزرگی از
قــدرت بــرای خــود در نظــر گرفتــه که
مردم معتــرض بــا مانــدن در خیابان ها
خواســتار دموکراســی هســتند .ماجرا
از آن جایی شروع شــد که روز پنج شنبه
عوض احمد بن عوف ،وزیر دفاع سودان
با اعالم دستگیری عمرالبشیر و انتقال
او به مکانی امن ،در تلویزیون دولتی این
کشــور گفت که «شــورایی نظامی» طی
یک دور ه گذار دو ساله عهدهدار مدیریت
کشــور خواهد بود؛ تــا پس از ایــن دوره
انتخابات سراسری برگزار شود .هرچند
که او از بــه کار بردن نــام «کودتا» امتناع
کرد .ژنرال احمد بن عوف ،که به عنوان
رئیس شــورای نظامی ســوگند خورده،
همچنیــن اعالم کــرد تمامــی مرزهای
زمینی و هوایی ســودان تا اطالع ثانوی
بسته است .وی سپس یک ماه «منع آمد
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اواکنونرئیسدفترسیاسیطالباندرقطراست.نامانس
حقانی که اکنون زندانی امنیت ملی افغانســتان است نیز
در این فهرست اســت که برای انجام گفتوگوها رها نشد.
مشخصنیستکهاکنونبرایرهاییاواقدامیخواهدشد
یانه.اوفرزندجاللالدینحقانی،بنیانگذارشبکهحقانی
وبرادرناتنیسراجالدین،رهبرکنونیشبکهومعاوننظامی
گروهطالباناست.خارجشدنناماینافرادازفهرستسیاه
در حالی صــورت میگیرد که قرار اســت بــه زودی دومین
نشستبیناالفغانیباحضوراعضایهیئتمذاکرهکننده
طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه قطر برگزار
شــود .اگرچه طالبان گفتــه در این نشســت هیــچ کس از
حکومتافغانستاننمایندگینمیکند.

آغاز شــد .تظاهرات به شورش مســلحانه بدل شد و
ناتو از آن حمایت کرد .روز ۲۲اکتبر قذافی دستگیر
وکشتهشد.ازآنزماناینکشو ِرصاحبمنابعغنی
نفت دستخوش آشــوب شــده و گروههای مختلفی
مدعی حکومت هســتند .از روز چهار آوریل امســال
( 15فروردین) نیروهای ژنرال خلیفه حفتر تهاجم
گســتردهای را برای تصرف طرابلــس ،پایتخت آغاز
کرد هاند.
یمــن؛ جنــگ و جنایــت ناتمــام ســعودی :فوریه
 ۲۰۱۲در نتیجه یک ســال اعتراض گسترده ،علی
عبدا ...صالح ،رئیسجمهوری یمن ،پس از سه دهه
حکومت برکنار شد .در
ســال  ۲۰۱۴نیروهای
مقاومت یمن به رهبری
الحوثــی بــا بخشهای
وسیعی از یمن از جمله
صنعا،پایتختراتصرف
کردنــد .در بهار۲۰۱۵
ائتالفــی از کشــورهای
عربیبهرهبریعربستانسعودیوباحمایتآمریکا
علیهاینکشورواردجنگشد.جنگیکههزارانغیر
نظامیرابهکاممرگفرستاد.
الجزایر؛ اســتعفای بوتفلیقه :از ۲۲فوریه۲۰۱۹
تظاهرات گسترده و بیسابقه در شهرهای مختلف
علیهنامزدیعبدالعزیزبوتفلیقهبرایپنجمیندوره
ریاســتجمهوری ،الجزایر را به لــرزه درآورد .رهبر
سالخورده و بیمار الجزایر از ســال  ۱۹۹۲قدرت را
در دست داشت .روز دوم آوریل بوتفلیقه تحت فشار
نیروهای مسلح الجزایر باالخره استعفا کرد .رئیس
مجلساعالبهعنوانرئیسجمهورموقتتعیینشده
ووظیفهاشتشکیلدولتجدیدوبرگزاریانتخابات
است.ولیمعترضانکماکانبرخواستاصلیخود
که برکناری تمامــی حکومت و کادر رهبری کشــور
است،تاکیددارند.
مایه شرمساری شد و واکنش دولت اوباما برای جلوگیری از
هرگونه درز اســناد دولتی را به دنبال داشــت .در این میان،
جرمیکوربین،رهبرحزبکارگرگفتهاستکهدولتبریتانیا
بایدبااستردادجولیانآسانژ،بنیانگذارسایتافشاگرویکی
لیکس به آمریکا ،مخالفت کند .چراکه «اســترداد آســانژ به
دلیلافشایشواهدیدرخصوصجنایاتصورتگرفتهدر
عراق و افغانستان ،اقدامی اشتباه است ».همچنین ،ادوارد
اســنودن یکی از مهم ترین افشــاگران آمریکایی که به دلیل
واهمهبازداشتدرروسیهزندگیمیکنددرتوئیتیبازداشت
آسانژرا«رویاروییدولتبریتانیاوآمریکاباتاریخ»دانستوآن
را«زمانسیاهیبرایآزادیرسانهها»نامید.

بوسه فرانسیس برای صلح
پاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهای جهــان بر پای
رهبران ســودان جنوبی بوســه زد و از آن ها خواست
که صلح کنند .این اقدام در دیدار روز پنج شنبه پاپ
با «ســالوا کییر» رئیس جمهوری ســودان جنوبی و
معاونان او که قرار اســت از ماه آینــده میالدی دولت
جدید را تشکیل دهند انجام شد .پاپ  ۸۲ساله ،پس
از انجام این حرکت غیرمعمول گفت« :به عنوان یک
برادر از شــما میخواهم که در صلح بمانید .از ته دل
از شــما درخواســت می کنم که بگذارید صلح برقرار
باشد ».جنگ داخلی سودان جنوبی زمانی آغاز شد
که رئیس جمهوری این کشور ریک ماچار معاون خود
را به طراحی برای کودتا متهــم و از قدرت خلع کرد.
بیشتر مردم سودان جنوبی کاتولیک هستند .

...

خبر متفاوت
وقتی پادشاه عربستان از بوسیدن دست
مالنیا سیر نمیشد!
در کتابی به قلم جکی شرمن که روز سه شنبه منتشر شده
ســخنانی از رئیس جمهور آمریکا نقل شده که توجه رسانه
ها را به خود جلب کرده است .بر این اساس ،ترامپ در هتل
خود خطاب به نمایندگان و مقاماتی که در آن جلسه حضور
داشتند ،درباره سفر ماه می سال  ۲۰۱۷خود به عربستان
گفته اســت :من از هواپیمــا پیاده شــدم و با ملک ســلمان
دست دادم اما خم نشدم و مالنیا هم دســتش را جلو آورد.
این درحالی بود که مشــاوران به ما گفته بودند که احتمال
دارد ملک سلمان با مالنیا دست ندهد .اما «(ملک سلمان)
دست مالنیا را گرفت و چندین بار بوسید ...و من گفتم هی
پادشاه ،سه بار بوسیدن کافی است!» این سخنان پرحاشیه
در حالی است که نیوزویک نوشت :ویدئوهای موجود نشان
می دهد که مالنیا ترامپ و پادشاه سعودی فقط با هم دست
دادهاند .کاخســفید تاکنون به آن چه در ایــن کتاب آمده،
واکنش نشان نداده است.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

 22فروردینروزحماسهوغیرتواعمالقانونبرایشوماخر 11ساله!






4.9 M views

واکنــش کارلــوس التــوف کارتونیســت برزیلــی بــه
بازداشت جولیان آســانژ بنیانگذار وبسایت افشاگر
ویکی لیکس به وسیله بریتانیا و با هدف استرداد وی
به آمریکا

دکتری که برای نجات از جانش گذشت
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در شرح آن
نوشته شده بود« :خانم دکتر تا فهمید یکی از خانم های
روستای گــاوزرده در معموالن مشکل داره گفت باید
برم کمکش ».در این ویدئو هم شاهد خانمی هستیم که
برای رسیدن به منطقه سیل زده و عبور از رودخانه سوار
زیپ الین شده و خودش را به آن سمت رود می رساند.
کاربران به این کار واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«دکتر واقعی که دنبال ارتقای سالمت مردم باشه هم توی
کشورمون کم نداریم و نمونه های زیادی شبیه به این
خانم دکتر توی کشور ما زندگی می کنن ».کاربر دیگری
نوشت« :چرا اين همه حس كمك ،نوع دوستي ،همدلي و
ايثار حال بعضي ها رو خوب نمي كنه ! هنوز دارن غُر مي
زنن ،ايراد مي گيرن ،نشر اكاذيب مي كنن ! تاريكي تو
دلشون ريشه دوانده انگار !» کاربری هم نوشت« :این
خانم ،پزشکی بود که نه تنها از تخصص بلکه از جانش هم
برای نجات هموطنش مایه گذاشت همه کسانی که اون جا
بودیم گریستیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :این ذهنیت
که همه پزشکان دنبال پول هستند درست نیست و این
رو با دیدن چنین پزشک هایی میشه فهمید».



11.9 M views

روز ملی حماسه و غیرت
روز  22فروردین را می شود به عنوان روز ملی حماسه
و غیرت نام گذاری کرد چون در این روز ویدئوهایی از
مناطق سیل زده پخش شد که سراسر حماسه و غیرت بود.
سیل بند انسانی

در یکی از این فیلم ها شاهد صحنهای كمنظير از مقاومت
تن به تن ،سیل بند انسانی جوانان دهالویه برای جلوگيری
از ورود آب كرخه به روستا بودیم ،مردان بلند همت
دهــاویــه تا رسیدن گونی ها با انداختن تن خــود بر
شکستگی سیل بند مانع حرکت و پیشروی سیالب شدند
و حماسه آفریدند.
کاربری نوشت« :وزارت آمــوزش و پــرورش در کتاب
های درسی صفحه ای اختصاص دهد و بنویسد :جوانان
دهالویه اهواز ،با دست خالی مقابل سیل ایستادند و با
شکوه ترین صحنه امسال را رقم زدند .امروز روز ملی
غیرت است».
کاربر دیگری نوشت« :مقاومت و ایستادگی جوانان
دهالویه را باید به رخ جهانیان کشید ،آن چه که آن ها
افسانه میپندارند در خوزستان حقیقتی تمام نشدنی
است».
کاربری هم نوشت« :وقتش رسیده به جای داستان
فداکاری و شجاعت پتروس غیرت جوونای ایرانی تو تاریخ
ثبت بشه»...

3.8 M views

رد سیل بر خاطرات یک کودک!
روایت فاطمه دختر نوجوان از سیل که روستای بابازید و
خانه آن ها را ویران کرده از ویدئوهای پر بازدید در فضای
مجازی بود .او در بخشی از این روایت با نشان دادن خرابه
های حاصل از سیل می گوید« :این جا خانه ما بود .این جا
حیاط ما بود .این جا باغ من بود .میبینید سیل چطور همه
چی را خراب کرده؟» کاربری نوشت« :بمیرم برای دلش
اشکم را درآورد بمیرم برای این مشکالت و دلهای بزرگ
بچههای وطنم ».کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم خیلی
زود به کمک دولت و مردم خونه تون دوباره ساخته شه
و دیگه شاهد این جور صحنه ها نباشیم ».کاربری هم
نوشت« :کاش این شوق امدادرسانی تا درست شدن
خانه و کاشانه این مردم خاموش نشه ».کاربر دیگری
هم نوشت « :نگران نباش فاطمه عزیز .تا پای جان کنارت
هستیم با توکل بر خدا خانه ات را دوباره می سازیم».



کودک جهادگر

3.6 M views

اعمال قانون برای شوماخر  11ساله!
ویدئویی از یک راننده  11ساله در فضای مجازی پخش شد
که بعد از این که پلیس متوقفش می کند با حالت شاکی رو به
مامور کرده و می گوید « :من که داشتم می رفتم چرا گرفتین
منو ».کاربری نوشت« :به نظرم باید پدر این بچه رو محاکمه
کنند که به این بچه اجازه داده کاری خالف قانون انجام بده و
جون خودش و دیگران رو تهدید کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«از این اعتماد به نفسش خوشم اومد که از مامور راهنمایی
و رانندگی می خواد دلیلی که متوقف شده رو بهش توضیح
بده ».کاربری هم نوشت« :معموال توی سیستان و بلوچستان
پسر بچه ها از نوجوونی شروع به کار می کنن و کمک خرج
خانواده شون هستن و به نوعی مرد به حساب میان ولی
دیگه نباید والدینشون بذارن کاری خطرناک مثل رانندگی
رو انجام بدن».

یکی دیگر از فیلم های تاثیرگذار از سیل های ویرانگر که
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت ،ویدئوی تالشکودکی
است که در حال کمک کردن برای ساخت سیل بند است.
این کودک مشت هایش را از خاک پر می کند و در کیسه می
ریزد تا سهمی در نجات روستایشان داشته باشد.
کاربری نوشت« :این روزها در مناطق سیل زده کودک
 12-10ساله تا پیرمرد  70ساله در تالش برای ساخت
سیل بند هستند .سیل بند سازی و کیسه پر کردن از
شغل های جدید کشور است که مزدی ندارد جز دعای خیر
مادران و پدران دلسوخته و رنج کشیده سرزمینم .فدای
دست های کوچولوت مرد بزرگ».
همه در حال جهاد هستند

در شرح ویدئوی دیگری که بسیار مورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفت نوشته شده« :شاید بگویند این
اغراق است ولی نه؛ این جا پسری با یک دست مشغول
پر کردن گونی برای درست کردن سیل بند در حمیدیه
است ».این همه همدلی و همبستگی کاربران را هم تحت
تاثیر قرار داد.
کاربری نوشت« :اونایی که حال و هوای جبهه ها رو توی
دوران دفاع مقدس ندیدن حاال بهتر می فهمن رزمنده ها
وقتی ازاون همدلی و همبستگی تعریف می کنن یعنی چی».

2.9 M views

تکرار ماجرای برازجان در همدان!
هنوز زمان زیادی از روی زمین نشاندن پاکبانان شهرداری
برازجان که منجر به عذرخواهی شهردار شده بود نگذشته
که تصاویری از نشاندن کارگران روی زمین در دیدار
مدیران تعاون همدان با امام جمعه این شهر منتشر
شد و اعتراضات گسترده ای را از سوی کاربران فضای
مجازی در پی داشت .کاربری نوشت« :اگر مدیران واقعا
معتقد به تکریم کارگران بودند خودشان باید روی زمین
مینشستند و کارگران را روی صندلی مینشاندند».
کاربر دیگری نوشت« :وقتی با مدیران قبلی که با نیروهای
زحمت کش این جوری رفتار کردند برخوردی نشد باید
منتظر ادامه دار این نوع رفتارها بود و تا برخوردی هم
صورت نگیره ادامه خواهد داشت ».کاربری هم نوشت:
«این قدر سخت نگیرید و دنبال بهانه نباشید ممکنه این
کارگران عزیز و زحمت کش وسط جلسه رسیده باشن و
نمیشه دوباره چیدمان رو به هم زد و گفت شماها بیاین
باال بشینین».
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