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«تسلیتی» که تروریسم را باز تولید
می کند !
حمله تروریستی یک نژادپرست به نمازگزاران
دو مسجد در نیوزیلند که به کشته شدن  52تن
انجامید  ،بار دیگر بحث رویکرد دوگانه به پدیده
تروریسم را در افکار عمومی و در سطح رسانه های
گوناگون مطرح کرد  .این حمله از آن نظر بیش
از موارد مشابه قبلی هولناک و تکان دهنده بود
که ضارب روی سرخود ،دوربینی نصب کرده بود
و فیلم تیراندازی به انسان های بیدفاع را زنده
روی فیسبوک منتشر کرد تا دیدگان بهتزده
بینندگان به شکل زنده ،کشتهشدن مسلمانان را
تماشاکنند.
با این حال ،بر خالف حوادث تروریستی در اروپا
و آمریکا که قربانیان افراد غیر مسلمان و ضاربین
مسلمان بودند  ،کشتار در دو مسجد مسلمانان
شهر کرایست چرچ ،موج جهانی از همدردی و
تالم را به همراه نیاورد  .هرچند سران بسیاری
از کشورهای جهان با ارســال پیام های تسلیت
برای ملت و دولت نیوزیلند و همچنین همدردی

با قربانیان مسلمان ،انزجار خود را از این عمل
غیر انسانی بیان کردند با این حال  ،آن نمایشی
که اروپایی ها بعد از حمله تروریستی به دفتر
نشریه شارلی ابدو در پاریس بر گزار کردند ،برای
قتلعام نیوزیلندرخنداد.درحملهبهشارلیابدو،
ضاربان افرادی با تبار خاورمیانه ای و با دین اسالم
بودند که بر اساس تفکرات انحرافی و غیر اسالمی
به تعدادی از روزنــامــه نگاران فرانسوی حمله
کردند.گرچهایننشریهبهدلیلتوهینهایمکرر
به اعتقادات دینی از جمله پیامبر عظیم الشان
اسالم به شهرت رسیده بود اما حمله به این نشریه
از سوی علمای اسالمی و مسلمانان تقبیح شد.
سران اروپایی نیز به سرعت به پاریس شتافتند تا
بازو در بازوی یکدیگر در خیابان های این شهر رژه
روند و تروریسم را محکوم کنند.
امــا اکنون به جــای  12فرانسوی مسیحی در
پاریس 52 ،مسلمان با تبارهای مختلف به شیوه
بــازی های رایانهای در کرایست چرچ قتل عام
شده اند .با این حال ،واکنش افکار عمومی در
غرب به مراتب مالیم تر است .این موضوع نشان
می دهد که واکنش به حوادث تروریستی بیش
از این که به تعداد قربانیان یا نحوه کشتار آنان
بستگی داشته باشد  ،تحت تاثیر نــژاد ،ملیت و
دین ضاربین و قربانیان اســت .به عبارت دیگر
اگر یک فرد با تبار خاورمیانه ای و با نام اسالمی
مرتکب تیراندازی شود یا با چاقو به افراد حمله
کند یا با خ ــودرو عــابــران را زیــر بگیرد  ،رسانه
هــای خبری در همان دقــایــق نخست از واژه

پیکر 115شهیددفاعمقدسازمرزآبیخرمشهربهکشوربازگشت

اللهها درآغوش وطن

پیکرهایپاکومطهر115شهیدتازهتفحصشدههشتسالدفاعمقدسروز
شنبه با استقبال اقشار مختلف مردم والیتمدار و انقالبی منطقه و کاروانهای
راهیان نور  ،از طریق آبراه اروند وارد کشور شد .به گزارش ایرنا ،شناور آرسکو
خرمشهرحامل پیکرهای پاک این شهدا ساعت 11صبح در بندر خرمشهر پهلو
گرفت و پیکر شهدای گلگون کفن وارد کشور شد.شناور حامل پیکرهای شهدا
توسط دو فروند شناور اداره بندر و شناورهای مرزبانی در مرز آبی کشور مورد
استقبالقرارگرفت .درآییناستقبالازپیکرشهدا،جمعیازعشایروالیتمدارو
شهیدپروراستانلرستانبالباسمحلی،همراهبامردمشهیدپرورشهرستانهای

قائممقامتولیتآستانقدسرضویدرنشستخبریروزگذشته،گزارشیازاهم فعالیتهایاینآستانارائهکردوگفت:درطولسالهایمختلف،دربارهاینکهآستانقدسمالیات میدهدیانه،سواالتبسیاری
شده،بارهامااینرامطرحکردهایمامابازهمسواالتتکرارمیشود.مابرایاینکهیکباربرایهمیشهاینموضوعحلبشود،درسامانهشفافیتمالی آستانقدس ،فعالیتهایسازماناقتصادیرضویرا منتشر
میکنیم.بهعبارتیما اینراوظیفهخودمانمیدانیم،چونمعتقدهستیمکهدارایی آستانقدسازوقفو نذراست.ادامهاینخبررادرروزنامهخراسانرضوییادرسایت khorasannews.comبخوانید.

"حملهتروریستیاسالمگرایانرادیکال"استفاده
می کنند اما اگر یک فرد با تبار اروپایی و با اسامی
مسیحی نمازگزاران مسلمان را به رگبار ببندد،
عبارت " حمله مسلحانه " به کار می رود و این
رسانهها از صفت " اقــدام تروریستی " تا سرحد
امکان پرهیز می کنند.
این تفاوت فقط به حمله هولناک مساجد کرایست
چرچ نیوزیلند محدود نیست  .در آمریکا  ،کشتار
الس وگاس توسط یک آمریکایی مسیحی « ،حمله
مسلحانه یک بیمار روانی» خوانده شد و حمله به
کلوپشبانههمجنسگرایاندرفلوریداتوسطیک
افغانتبار،بهسرعت «حملهتروریستی»نامگرفت  .
در حالی که تجربیات خونبار  20سال گذشته
نشان میدهد  ،تروریسم مرز جغرافیایی و تفاوت
های فرهنگی  ،نــژادی و دینی را بر نمیتابد و
همگان را قربانی می کند  ،از غربی ها تا شرقیها
و از مسیحیان تا مسلمانان .از این رو  ،به همان
انــدازه که یک حمله تروریستی از سوی افرادی
با اعتقادات افراطی اسالمی محکوم و منزجر
کننده است ،حمله تروریستی به مسلمانان نیز
نیاز به محکومت مشابه دارد وگرنه با این گونه
واکنشهایدوگانهوتسلیتگفتنهایمصلحتی
و جانبدارانه در قالب عبارتهای کلی که نشان
دهندهنبودعزمجدیسیاستمدارانورسانههای
غربی در برخورد ریشهای با پدیده تروریسم نژاد
پرستانه راست افراطی است ،وقوع حوادثی بهت
آورتر از کشتار در مساجد کرایست چرچ در آینده
نزدیک در هر گوشه جهان محتمل خواهد بود.

خرمشهر و آبادان و اعضای کاروان های راهیان سرزمین نور حضور داشتند.
فرماندهکمیتهجستوجویمفقودانستادکلنیروهایمسلحدرآییناستقبال
از پیکر 115شهید تازه تفحص شده گفت :پیکر پاک و مطهر این شهدای هشت
سالدفاعمقدسدرمناطقعملیاتیشلمچه،کتیبان،زبیداتوجزایرارونددر
جنوب کشور عراق تفحص شده است .سردار سیدمحمد باقرزاده افزود :شهدا
با صبر و استقامت در برابر استکبار و نثار خون خود ،اسالم را زنده نگه داشتند و
اینکبهبرکتخونآنهاایراناسالمیدرجهانسربلنداست.پیکرشهدایتازه
تفحص شده برای شناسایی به اهواز و تهران منتقل می شود .به گزارش تسنیم،
سرهنگ حسین عشقی مسئول قرارگاه جنوب کمیته جستوجوی مفقودین
ستادکلنیروهایمسلحنیزدراینمراسمگفت:پیکراینشهدا بهمعراجشهدای
اهواز انتقال مییابد و تا پایان تعطیالت نوروز میزبان کاروانهای راهیان نور در
معراجشهدایاهوازهستند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چندی پیش رفتم کارنامه فرزندم رو بگیرم،
مدیر محترم مدرسه فرمودند که بابت دریافت
کارنامه 50هــزار تومان باید پرداخت کنید.
بگذریمازبحثپیشآمدهو...ولیبایکحساب
و کتاب ساده در مدرسه ای که 400دانش آموز
داردواینمبلغبرایهرکارنامه 50تومانمیشه
 20میلیونتومان!
••چند ماه درشهرستان قوچان چند فروشنده
روزنامه دیگر روزنامه نمی فروشند این جانب
که از خوانندگان همیشگی روزنامه خراسان
هستم برای خرید با مشکل مواجه شدم .لطفا
رسیدگیکنید.
•• ای کاش دولت آقای روحانی در این آخرسال
بااینهمهگرانیوتورمیکهبرایمردمبهوجود
آورده وهمه چیز را ازسفره مردم حذف کرده
مبلغیبهعنوانعیدیوهمراهیارانهآخربهمردم
پرداختمیکرد.خداروخوشمیآمد.
••پس این گوشتهای تنظیم بازار کجاست؟ ما
سهماههگوشتنخوردیم؟مسئوالنچرابهفکر
مردمنیستند؟
••لطف ًا درباره تابعیت دادن به فرزندان مادران
ایرانیمزدوجبامردانخارجیپیگیریکنیدکهتا
چهزمانیمنتظرتصویبالیحهدرمجلسشورای
اسالمیوکمیسیونقضاییمجلسباشند؟من
االن  24سال دارم و فاقد تابعیت هستم و هیچ
راهیبرایایجادشغلوزندگیندارم.
••امیدوارم قسمت حوادث شنبه رو که راهزنی
ب ــود مــســئــوالن کــشــور بــخــوانــنــد .حتما می
دانند۸۰درصدجرمهاازبیکاریجواناناست.
••ما بازنشستگان ناجا به دلیل واریــز نشدن
پاداش پایان خدمت ودیگر مطالباتمان که یک
سال از آن می گذرد و در این وانفسای گرانی
روزانهارزشوقدرتخریدآنازبینرفتهاستبه
چه کسی شکایت ببریم؟ خراسان این درد عده
زیادیازافرادجامعهاست.لطفاچاپکنیدشاید

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بهگوشمسئولیبرسدواقدامیصورتگیرد.
••قدیما کاسبی آداب و رسومی داشت .پایبند
حاللوحرامبودنداالنکهبعضیهااصالرعایت
انصاف را نمی کنند .سیب درختی یک اندازه را
انصافدارهششتومانمیدهدبیانصافه۱۰
تومان!آخهنظارتکجاست!
••قیمت مسکن چند بــرابــر ش ــده ،پــدیــده را
بفروشید و پول سهامداران را بدهید .زندگی
مانابودشد.
••پایان بندی سریال لحظه گرگ ومیش برای
نوجوانان ما که همیشه آن ها را از دوستی
خیابانی نهی می کنیم بدآموزی داشت .از این
به بعد می شنویم که دیدید کیوان واقعا دوست
داشتسوگندراوبرایاوبرگشت؟
••یکی نیست از دولت بپرسه که چطور دالر که
باعث گرونی شده،فقط در عرض چند ماه حتی
به مرز 19هزار هم رسید؛ولی یارانه ای که چند
سالقبلهمیندولتمردانتصویبکردندثابت
مونده؟!
•• االن دم عیده اما تلویزیون هیچ برنامه جذابی
نــداره .همه ش یا تبلیغاته یا دو نفر دارند با هم
صحبت می کنند .لطفا بهشون بگید رسیدگی
کنند یه آهنگی یا فیلم های شاد و طنز بذارند .
البتهکمهستازاینفیلمها.ازتبلیغاتتلویزیون
حالم بــد میشه فقط بــه فکر جیب خودشان
هستند!
••مننمیدانممردمنونشبندارندبعدآقایان
میان در این شب های عید نمایشگا ه تابلوهای
دستبافمیگذارند!
•• دولتبرایماقشرضعیفکارینمیکند.من
تحتحمایتهیچنهادحمایتینیستمزنوبچه
من هشت ماه است رنگ گوشت را ندیده اند.
کسانی که در توانشان است بیایند شب عیدی
دواییبردردهایبیپایانافرادیمثلماباشند.
••قرار بر این بوده که به اعضای تحت پوشش

نمابر05137009129 :

کمیته امداد دو نوبت سبد کاال داده شود ولی
یک مرحله انجام شده .با توجه به مشکالت این
قشر لطفا برای تحویل سبد کاال در آستانه سال
نواقدامکنید.
••دولــت محترم باعث خجالت است کارخانه
پتروشیمیکناردستتباشهبعدکشاورزبدبخت
کود 38500تومانیدولتیروازدالل 85هزار
تومانبخره.بهخداشماکشاورزروبهخاکسیاه
نشاندی.
•• دفترچه های بیمه روستایی اعتبارشان فقط
درحدحرفاستوبس!
•• بازنشسته ام حدود  6سال حقوقم هفدهم
هــر مــاه واریـــز مــی شــد امــا کــم کــم رســیــده به
24بعد27حاالشده30هرماه!انگارمدیرعامل
صندوق بازنشستگی خبرندارد .لطف کنید
باخبرشکنید.
جوابیهجهادکشاورزیخراسانشمالی
پیرومطلبمندرجدرستونحرفمردمباعنوان
«چرادولتمردانبهفکردامداراننیستند؟ازجو
وذرتدولتیدربجنوردخبرینیست...مجبورم
گوسفندمولدرابفروشم...اگرفقطدولتآذوقه
راواردونظارتمیکردشببایدگوشتراصادر
میکردیم»...بهاستحضارمیرساند:
درششماهدومسال 97نهادههایدامیشامل
جو ،ذرت و سویا با ارز دولتی از طریق تشکل
های وارد کننده در اختیار تولید کنندگان این
بخش قرار گرفته است .مقدار توزیع در استان
خراسان شمالی طی مدت مذکور  75هزار تن
شامل جو ،ذرت و کنجاله سویا بوده است و کلیه
اقالمفوقبراساسقیمتدولتیدراختیارتولید
کنندگان قرار گرفته است .کشتار دام مولد نیز
ممنوعاست.
عباسکریمی،رئیسادارهروابطعمومی
سازمانجهادکشاورزیخراسانشمالی





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

شمع های خاموش در تهران؛ تخم مرغ های شکسته در استرالیا!




2.1 M views

اتحاد علیه گرانی
از پست های جالبی که در فضای مجازی مورد
توجه قرار گرفت مربوط به اتفاقی بود که در یکی
از فروشگاه های تهران رخ داد .در این ماجرا
خانمی که قصد خرید محصولی با قیمت درج شده
 7500تومانی را دارد وقتی پای صندوق می رود
فروشنده قیمت آن را  13500تومان اعالم می
کند و در جواب اعتراض خریدار می گوید« :نمی
خری نخر ،هستن كسايى كه بخرن» .بعد از این
ماجرا مشتریانی که در صف برای تسویه حساب
بودند ،اجناس را رها کردند و خطاب به فروشنده
گفتند« :بده همونا که هستن بخرن» .در ادامه
همه گوشی به دست این تخلف را به 124گزارش
دادند .کاربری نوشت« :ما خودمون باید با گرانی
بجنگیمِ ...
خود خود ما!» کاربر دیگری نوشت:
«بيایيمدرمقابلفسادهایجزئیبايستيمتامقابله
با ا َبَر فسادها برامون راحت بشه».



4.9 M views

مراسم داماد پرون!
ویدئوی کوتاهی از مراسم استقبال از یک داماد در
فضای مجازی پخش شد .در این ویدئو همراهیان
داماد ،او را به وسیله یک پتو چندین متر به هوا
پرتاب می کردند که واکنش های زیادی را از سوی
کاربران به همراه داشت .کاربری نوشت« :این
خفن ترین استقبالی بود که من تا حاال دیده بودم».
کاربردیگرینوشت«:منهرلحظهمنتظربودماین
پتو که داماد روش میفته پاره شه ».کاربری هم
نوشت« :کاش یکم به فکر سالمتی آدما باشن این
حرکت شون خیلی خطرناکه».



سفارت فرانسه در تهران
بعد از حمله تروریستی شارلیا بدو

5.7 M views

شمع های خاموش در تهران؛

تخم مرغ های شکسته در استرالیا!
ماجـرای تروریسـتی نیوزیلنـد کـه منجـر بـه
شـهادت و زخمـی شـدن حـدود  100نمازگـزار
شـده از پرواکنـش هـای فضای مجـازی بـود .اما
در این میان یکی از پست های کاربری در فضای
مجازی نیز بازتـاب زیادی داشـت .ایـن کاربر در
حسـاب شـخصی اش نوشـته بـود« :امشـب در
کـدام یـک از مسـاجد ایـران یـا در کدام یـک از
میدان های مرکزی شـهرهای ایران برای کشته
شدگان حمله تروریستی نیوزیلند شمع روشن
شد و دسته گل به یادشـان گذاشته شد؟» این
در حالی است که کاربری نوشـت« :یک نوجوون
مسـیحی بـرای همبسـتگی بـا قربانیـان حملـه
تروریسـتی نیوزیلند و محکومیت نژادپرسـتی
یـک تخـم مـرغ بـه سـر سـناتور اسـترالیایی که
از تروریسـت هـای نیوزیلنـد دفـاع و مسـلمون
هـا رو مقصـر دونسـت ،کوبونـد امـا مسـئوالن
و سـلبریتی هـای مـا کمـاکان در خـواب خـوش
زمسـتانی.»...
کاربـر دیگـری نوشـت« :اون چهـره هـا و بـه
اصطلاح سـتاره هـای مطـرح کشـور کـه بـرای
سـگ و گربـه مهربونن چـرا دادشـون در نمیاد
از آدم کشـی در نیوزیلنـد».
کاربـری هـم نوشـت« :آدم احسـاس مـی کنـه
خـون غربـی ها سـرخ تره چـون اگـه ایـن اتفاق
توی فرانسـه یـا انگلیس مـی افتـاد االن خیلیا
داشـتن شـمع روشـن می کـردن».
کاربـر دیگـری هـم نوشـت« :بیچـاره مـا کـه
سـلبریتی هایمان شـده اند افـرادی حامـی گربه
و سـگ و کارشـناس همـه مسـائل هسـتند جـز
انسـانیت».کاربر دیگـری هم نوشـت« :بـه امید
روزی که جان انسـانها برایمان مهم باشد فارغ
از هـر نـژاد و هـر رنگـی».
بـرای دیـدن فیلـم نوجـوان اسـترالیایی
کـه تخممـرغ بـه سـر سـناتور نـژاد پرسـت
اسـترالیایی کوبانـد ،کافـی اسـت بـا تلفـن
همـراه ،کیـو آر کـد بـاالی همیـن سـتون را
اسـکن و آن را مشـاهده کنیـد.

4.2 M views

روایت دردناک یک مادر از چهارشنبه سوری
«اون شب شام خونه مادر شوهرم دعوت بودیم.
همسرمشیفتبود،گفتبروتاسروصداهاشروع
نشده.ازکوچهرفتمکهخودموبرسونمبهخیابون.
هی پشت سرم رو نگاه می کردم و می ترسیدم .به
سر کوچه که رسیدم صدای یک موتوری میومد.
وقت نکردم پشت سرم رو نگاه کنم فقط صدای
یک انفجار شنیدم انگار یه چیزی تو دلم کنده شد.
بیهوش شدم و دیگه هیچی نفهمیدم .به هوش
که اومدم فردای شب چهارشنبه سوری بود اما
دیر شده بود بعد از  9سال تازه داشتم مادر می
شدم ».این شرح ویدئویی بود که در فضای مجازی
بسیار بازتاب داشت .کاربری نوشت« :خواهشا
کاری نکنید که چهارشنبه سوری پایانی باشه برای
لذت بردن از عید نوروز».



3.1 M views

اعتراض وزیر به صبحانه الکچری
اعتراض وزیــر کار به میز صبحانه الکچری که
صبح جمعه در جلسه شورای هماهنگی مدیران
حوزه تعاون ،کار و رفاه در لرستان پهن شده بود،
در فضای مجازی بازتاب داشــت .در این جلسه
شریعتمداری خطاب به مدیران می گوید« :شرایط
امروز کشور این سفره را ایجاب نمیکند ».کاربری
نوشت« :حرف حق رو زده وزیر .چه معنی داره توی
نهادی مثل وزارت کار که زیر مجموعه هایی مثل
بهزیستی داره این ریخت و پاش ها بشه .مردم
االن همون نون و پنیر رو هم ندارن بخورن ».کاربر
دیگری نوشت« :آقای وزیر صبحانه الکچری را نوش
جان کنید ولی جلوی رانت ها و فسادهای بزرگی را
که در وزارتخانه ممکنه اتفاق بیفته ،بگیرید».

