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حضورفعالخرسهادرفضایمجازیو  2روستایعجیبدرایرانوچین


تصاویر پربازدید فضای مجازی
کریمی
برای
یم
یا کر ها



2.8 M views

3.4 M views

 2روستای عجیب در ایران و چین
بهتازگی مطلبی در فضای مجازی منتشر شده است
درباره روستایی در استان مازندران که در آن ،زنها
یک روز در سال بر روستا حکمرانی میکنند! در این آیین
که به «زن شاهی» معروف است و در روز ۱۳اردیبهشت
هر سال برگزار میشود ،ورود همه آقایان به روستای
«آباســک» ممنوع میشود و یکی از زنان روستا به
عنوان شاه انتخاب میشود .همچنین در این روز ممکن
است به دستور شاه ،دختران به رقص و انواع بازیهای
محلی بپردازند.
در روستای عجیب دیگری در چین که به دهکد ه ارواح
معروف اســت ،در حالی که روستاییان در خانههای
محقر خود زندگی میکنند ،خویشاوندان مرد ه آنها در
مقبرههای بزرگ ،لوکس و باشکوه خود در کنار یکدیگر
ساکنهستند .دربارهقبرستان «ان بنگ» گفته میشود
که حدود  ۹۰درصد از روستاییان اقوام خارجی دارند که
برای آنها پول میفرستند و بخش زیادی از این پولها
صرف ساخت این مقبرههای باشکوه میشود.
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حضور فعال خرس ها در فضای مجازی!
ظاهرا خرسهای ایرانی این روزها حسابی در فضای
مجازی حضور پررنگ دارنــد و هر چند وقت یک بار
فیلمی از آنها منتشر میشود .در فیلمی که به تازگی
منتشر شده یک خرس چند نفر را دنبال میکند و فرد
فیلم بردار و همراهانش از او فرار میکنند که خرس
حین دویدن زمین میخورد .کاربری در این باره نوشت:
«داشتمبهکلیپمیخندیدمکهدرصحنهافتادنخرس
یک لحظه نگرانش شدم ،انگار کسی که فیلم رو میگیره
هم یه لحظهخواست برگرده ببینه خرس آسیبی ندیده
باشه!» در توضیحی که از یک محیطبان منتشر شده
است ،بیان شده که محل این اتفاق روستای کامفیروز
فارس است و این خرس در یکی از روستاها پیدا شده
که با عملیات بیهوشی به محیط زندگیاش بازگردانده
شده است .پس از رهاسازی مردم تجمع کرده بودند که
در فیلم مذکور ،خرس تعدادی از آنان را تعقیب میکند.
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3.1 M views

 MeTooدر دانشگاه!؟
2.4 M views

در عکسهایی که بهتازگی در فضای مجازی دست به
دست میشود متوجه شدیم شهرداری تهران در اقدامی
شایسته و قابل تحسین پالک نام تعدادی از قهرمانان
ورزشی را سردر منازلشان نصب کرده است .اقدامی
که با استقبال گسترده کاربران فضای مجازی همراه شد.
کاربری با انتشار عکس پالککوبی سردر منزل مرحوم
«امام علی حبیبی» نوشت« :شاید این اقدام کمی دیر به
نظر برسد اما به هرحال شایسته تقدیر است و امیدوارم
بیشتر قدر قهرمانان خودمان را بدانیم» .پیش از این هم
در بعضی شهرها از جمله اصفهان ،کاشان ،یزد و مشهد
کاشیهایی سردر منزل مفاخر فرهنگی نصب شده بود که
واکنش مثبت مردم را به همراه داشت.

جنبش  MeTooد ر سال  ٢٠١٧به اوج خود رسید و
چند ستاره مشهو ر هالیوود مثل آنجلینا جولی از مواجهه
هولناکخودباهارویواینستین،تهیهکنندهنامدارصنعت
ی هالیوود در دوران جوانی گفتند و باعث بی آبرویی
سینما 
این تهیه کننده شدند و حتی همسرش نیز از او جدا شد.
رفتهرفته این هشتگ به دنیای سیاست و ورزش نیز
رسید و به استعفای وزیر دفاع بریتانیا هم منجرشد .حاال
بعد از دوسال یک دانشجوی ایرانی هشتگ «اساتید
بیاخالق را افشا کنیم» را آغاز کرده و از تجربه خودش
در دانشگاهی صحبت کرده است .او همچنین از دیگران
خواسته با بیان تجربیاتشان به این جنبش بپیوندند.
تعدادی هم تجربیات خود را توئیت کردند هرچند برخی
کاربران معتقدند« :با این کار بدون هیچ ادله ای آدما به
هم تهمت می زنن و آبروی همو می برن .بهتره از طریق
قانون رسیدگی بشه».





پالککوبی برای قدردانی و بزرگداشت
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2.9 M views
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صحنه آشنای این روزها
فیلمی از موبایل قاپی در فضای مجازی منتشر و در شبکه
های اجتماعی با آن شوخی های زیادی شد .در این فیلم
موبایل قاپ آن چنان سریع با موتور ،گوشی همراه جوان
غرق در گوشی را به سرقت می برد که حتی مال باخته اجازه
عکس العمل را پیدا نمی کند و تا به خودش می آید سارق
خیلی دور شده است .البته در چند روز اخیر ،چندفیلم از
گوشی قاپی در فضای مجازی منتشر شده است .کاربری
نوشت« :همون بهتر که نشست و تکون نخورد چون پا می
شد هم کاری از دست اش بر نمی اومد ».کاربر دیگری
نوشت« :پاشه درگیر شه یه جور خطرناکه ،بی خیال بشینه
هم که باید افسوس پولی رو که برای گوشی داده بخوره!»
کاربری هم نوشت« :به نظر باید قوانین برخورد با این دزدا
سخت گیرانه تر بشه و بازدارنده تر».

صحنه پارادوکسیکال در دفتر محیط زیست
به تازگی عکسی از دفتر اداره محیط زیست اردکان در
فضای مجازی منتشر شده که در آن سر دو قالده بز وحشی
روی دیوار نصب شده است .انتشار این عکس از دفتر
محیط زیست که طبیعتا باید حامی حیات حیوانات باشد
موجی از واکنشهای منفی را در بین کاربران برانگیخت.
کاربری در این باره نوشت« :چهار چراغ قرمز برای این
صحنه پارادوکسیکال از اداره محیط زیست!» البته مدیر
روابط عمومی محیط زیست یزد در توضیح این عکس گفت:
«این گونهها مربوط به کشف شکار غیرمجاز یا تلف شدن
جانوران است .نگهداری سر یا بدن این حیوانات هم با
توجه به این که آن ها تلف شدهاند ،در راستای معرفی این
گونههای مهم و همچنین حفاظت آن برای آیندگان است».
این مقام محیط زیستی البته پذیرفت که برای محل نصب
در اداره میتوان حساسیت بیشتری به خرج داد.
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ی
تبار عجیب بور س
چراجدپدرینخستوزیر
انگلیستوسططرفدارانآتاتورک
مثلهشد؟ ازریشهخانوادگی
بوریسجانسونچهمیدانید؟

نبیشریفی«-خائنووطنفروش»القابی
بودکهترکهابرای«علیکمال»بهکار
بردهبودند.القابیکهسببشد
گروهیازملیگرایانطرفدار
آتاتورکبهخاطراینگناه
بزرگاوراتکهتکهکنند.
«علیکمال»پدرجد
«الکساندربوریسدو
ففلجانسون»نخست
وزیربریتانیاومستاجر
جدیدخانهشماره10
خیابانداونینگاست.
نامیکهدیگرهیچرگهایازتبار
ترکدرآننیست.دلیلاین
نامگذاریچیست؟
▪ازآنکاراتااستانبول

«حـــاجـــی احــمــد رضــــا»،
چهار نسل پیش از بوریس
جانسون،تاجرموفقصمغ،
مـــوم و شــمــع از روســتــای
«کالفات» در  ۱۰کیلومتری
شمال آنکارا بود( .روستایی
که«بایرامتاووکچی»کدخدای
آن هفته پیش ،پس از نخست
وزیــری جانسون در پوست
خودنمیگنجید!)
«حاجی احمد رضــا» اواخــر دهــه ۱۸۰۰
میالدی به استانبول پایتخت
امــپــراتــوری عثمانی
مهاجرت کــرد .او که
شخصی متمول بود در
بــازار بردگان امپراتوری
عثمانی کنیزی را خرید که
 ۱۰۰پوند امـــروزی انگلیس
میارزید.زنیکهبرخیاورابهقوم
«چرکس» در قفقاز نسبت می دهند
و منشأ موی بور و چشم آبی بوریس
جانسونرابهخاطرتباراینزنمیدانند.
در سال های  1867تا  1869ازاین زوج
پسری متولد شد که نامش را «علی کمال»
علی
کمال گذاشتند.
▪سیاستمداریدراستانبول

«علیکمال»برایتحصیلازعثمانیبهفرانسهمهاجرتکرد.او
طیسالهابهروزنامهنگاریتوانانیزبدلشدهبود«.علیکمال»
در سال های تحصیل در پاریس به محفل معروف به ترک های
جوان «ژون ترک» پیوست که عمدتا جوانانی از اشراف و طبقه
متوسطبودندوبرایتغییرنظام امپراتوریعثمانیمبارزهمی
کردند .آتاتورک و یارانش هم از همین محفل برخاستند .اما
«علیکمال»شخصیتیسلطنتطلبداشت.برایهمینوقتی
کشفشدکهپنهانیباسلطانعبدالحمیدعثمانینامهنگاری
میکند،ناگزیربهترکمحفلشد.پسازبرقرارینظاممشروطه
درعثمانیبهکشورشبازگشتوازمقربانسلطانعبدالحمید
شد .روزنامه «اقدام» را منبر حمله به جمعیت اتحاد و ترقی کرد
که یاران پیشین اش در محفل ترکیه ای جوان رهبری اش می
کردند .با شروع جنگ جهانی ،علی کمال بیگ هم سیاست
را کنار گذاشت و به تجارت مشغول شد .بالفاصله پس از پایان
جنگودرحالیکهکشورهمچناندراشغالمتفقینبود،دوباره

بــه سیاست
بــــازگــــشــــت و
ایــن بــار بــه فــریــد پاشا
شــوهــرخــواهــر سلطان وقــت،
محمد پنجم نزدیک شد .فرید پاشا صدراعظم شد و
علیکمالبیگراوزیرمعارفوسپسوزیرداخلهکرد.
▪جنازهخائندرراهآهن

علی کمال بیگ در این دوران با «وینفرید بران»
ازدواج کرده بود که از جانب پدر سوئیسی و از
جانب مــادر ،انگلیسی بــود .از او صاحب پسری به
نام «عثمان» و دختری به نام سلما شده بود .در آن
زمان ،در آن چه از عثمانی باقی مانده بود ،دو دولت
برپا شد .یکی دولت «استانبول» که مورد قبول جامعه
بینالملل بود اما زیر نظر قوای اشغالگر متفقین عمل
میکرد و دیگریدولتیکهبازماندگانقشونعثمانی
به فرماندهی «آتاتورک» همراه با یاران سیاسی شان
در «آنکارا» برپا کردند .این نیروها که به نام «قوه م ّلیه»
شناختهمیشدند،برایبیرونراندناشغالگرانخارجی
میجنگیدند.علیکمالبیگویارانشان،مقابلقوهملیه،
گروهی را به راه انداختند که هدفش حفظ نظام مشروطه
سلطنتی به بهای تحت الحمایگی بریتانیا و گردن نهادن
برپیمانهاییبودکهمتفقینبرایتقسیموازهمپاشاندن
امپراتوری عثمانی بسته بودند .او حتی در سمت وزیر داخله
دستور قتل آتاتورک را هم صادر کرد .نیروهای آتاتورک اما
چهار سال جنگیدند و توانستند نیروهای خارجی را تا بیرون از
جغرافیایکنونیترکیهعقببزنند.پسازآنپلیسمخفیدولت
آنکاراکمالعلیبیگراربودندتابرایمحاکمهبهآنکاراببرنداما
هنگامی که به بندر ازمیت رسیدند ،نورالدین پاشا که فرمانده
نیروهایمستقردراینبندربود،علیکمالراازدستمأموران
درآورد و به افسران جوان سپرد تا با «سنگ و چکش ،زنده زنده
بدنشرامتالشیکنند».سپسدستوردادآنچهراازعلیکمال
بیگماندهبود،کنارریلراهآهنآویزانکنندتاعصمتاینونوکه
بهنمایندگیازدولتآنکارابرایشرکتدرکنفرانسصلحلوزان
باقطارازاینمسیرحرکتمیکرد،ببیند(عصمتاینونوپساز
آتاتورکرئیسجمهورترکیهشد).
▪فرارعثمانعلیبهلندن

بعد از مثله شدن علی کمال بود که پدربزرگ بوریس جانسون،
به نام «عثمان علی» ،به لندن گریخت و نام خود را به «ویلفرد
جانسون»تغییرداد.ویلفردباآیرینویلیامزازدواجکردکهپدرش
انگلیسی و مادرش شاهزاده ای آلمانی بود .از آن دو فرزندی به
دنیاآمدکه«استنلیجانسون»نامگرفت.استنلیدرجوانیبه
آمریکامهاجرتکردودردانشگاهآیووادررشتهنگارشخالقانه
تحصیلکردولیبعد ًابرایتحصیلاقتصادبهدانشگاهکلمبیا
منتقل شد .او در آن جا با مادر بوریس جانسون ،نخست وزیر
فعلیبریتانیاآشناشدوازدواجکرد.پسازاینازدواج«بوریس»
در بیمارستانی در محله آپر ایست ساید شهر نیویورک در سال
 ۱۹۶۴زادهشد.بوریسبهخاطرشغلپدرشبهبروکسلرفت.
او چند سال پس از کار برای روزنامه «تایمز» به عنوان خبرنگار
روزنامه «دیلی تلگراف» در بروکسل مشغول کار شد .در حالی
کهبیشترهمکارانشطرفداراروپابودند،بوریسازاینفرصت
برای کسب شهرت استفاده کرد و قلم اش را در مخالفت با
اتحادیه اروپا تیز کرد .رویدادی که سرنوشت سیاسی او را در
سالهایبعدرقمزد.

