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دروغشاخدارنیکبختوساختاتاقکنفرانسبابودجهآبرسانی!




2.8 M views
2.1 M views

عذرخواهیامامجمعهازنوجوانمجروح
ویدئویی از عذرخواهی امام جمعه اهواز از نوجوانی که
روز سوم خرداد در پی اعتراض به بی آبی در غیزانیه
اهواز مجروح شده بود ،بازتاب گسترده ای در شبکه های
اجتماعی داشت .حجت االسالم موسوی فرد برای مالقات با
نوجوانیکهعکسمجروحاوسوژهاولشبکههایاجتماعی
شده است ،به منزل او رفت و با او و خانواده اش دیدار و
به خاطر این اتفاق از این جوان و خانواده اش عذر خواهی
کرد که با واکنش های زیادی همراه شد .کاربری نوشت:
«عذرخواهی امام جمعه اهواز از نوجوان اهل غیزانیه را
ت تپه را
که دیدم یادم آمد آقای موسوی دست کارگر هف 
هم بوسیده بود ،وقتی هم از خرمشهر به اهواز آمد به جای
خانه امام جمعه در محالت محروم اهواز اجاره نشین شد،
کوچهاشراکهشبانهآسفالتکردند،گفتیاجمعشکنید
یا کل محل را آسفالت کنید».



بهرومیناهایدیگرفکرکنید
ماجرای کشته شدن رومینا در فضای مجازی بازتاب
گسترده ای داشت .همان دختر  14ساله ای که به دست
پدرش به خاطر فرار با یک پسر  29ساله با داس کشته
شد .بسیاری از کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند.
گروهی معتقدند باید پدری که به فرزند خودش هم رحم
نمی کند ،به شدت مجازات شود و عده ای هم بر این باورند
که در برخی شهرها و روستاها این اتفاق یعنی بزرگ ترین
آبروریزی برای یک خانواده و وقتی آبروی یک خانواده برود
آن خانوداه چیزی برای باختن ندارد .شاید به همین دلیل
برخی با این رفتار غلط به دنبال بیرون رفتن از زیر سایه
سنگین این بی آبرویی باشند .اما در این میان کاربری هم
به الیحه حمایت از کودکان اشاره کرد و نوشت« :رومینا
فقط دو سالش بود که الیحه حمایت از کودکان تدوین شد،
رومینا  14سالش شد و به قتل رسید .الیحه حمایت از
حقوق کودکان ولی هنوز قانون نشده».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

این روزا توی
ونزوئال نه تنها
از ملوان های
ایرانینفتکش
ها به خوبی
استقبالمی
کنن که پرچم
ایران رو هم توی
شهرهاشون
به اهتزاز در
آوردن
تمساح هیتلر درگذشت

مندلم
میخواد
بدونماین
کدومکشور
میخواد
مهاجرتکنه
کهبهپول
همینموتور
همنیازداره!

2.4 M views
2.9 M views

اسنادیدرشبکههایاجتماعیدستبهدستمیشودکه
در شرح آن ادعا شده است از محل بودجه بازسازی شبکه
و تأسیسات آب رسانی شهرهای خوزستان ۱۱ ،میلیارد
تومان خرج تجهیز ساختمان آبفای خوزستان کردند (اتاق
کنفرانس ،سیستمصوتو)...ایندرحالیاستکهبرخی
مسئوالناستاندلیلبهسرانجامنرسیدنطرحآبرسانی
به غیزانیه را که در روز اول خرداد منجر به بستن جاده و
دخالتنیرویانتظامیشد،مشکالتبودجهایوارزیاعالم
کرده بودند .انتشار این اسناد واکنش کاربران را به همراه
داشت .کاربری نوشت« :مردم آب ندارن و توی گرمای42
درجه تشنه اند ،بعد از بودجه آب رسانی اتاق کنفرانس
می زنین ،وای بر شما و مدیریت تان!» کاربر دیگری نوشت:
«من اگه جای رئیس جمهور بودم ،مسئوالن استان رو می
فرستادم با خانواده هاشون تا وصل شدن آب غیزانیه
اون جا زندگی کنن».

تمساحی
که به تمساح
آدولف هیتلر
معروف شده
بود ،در 84
سالگی در
باغ وحش
مسکوفوت
کرد

تودیگهداریکجامیری؟



ادعایساختاتاقکنفرانسبابودجهآبرسانی

گرسیاس ایران

دروغشاخدارنیکبخت!
نیکبخت واحدی بازیکن اسبق استقالل تهران و تیم ملی
در برنامه دورهمی از حاشیه خود خواسته اش سخن
گفت که حاشیه جدیدی برای او رقم زد .او در این برنامه
گفت« :سال  ۲۰۰۶که برانکو مربی تیم ملی بود ،از قصد
خودم را به مصدومیت زدم تا به جام جهانی نروم چراکه
سفرهای طوالنی مدت را دوست ندارم ».همین صحبت
ها بسیاری از کاربران را به واکنش وا داشت تا سفرهای
طوالنی که نیکبخت با هواپیما داشته را مرور کنند .کاربری
نوشت« :سال ۲۰۰۵با وجود صعود قطعی تیم ملی به جام
جهانی ،نیکبخت در سفر دور و دراز به ژاپن برای یک بازی
تشریفاتی حاضر بود .چطور باور کنیم او چند ماه بعد به
خاطر ترس از پرواز ،قید جامجهانی آلمان را زده باشد؟»

مسافرتبا
اعمالشاقه!
بعضیا فکر
می کنن هر
تعطیلی باید
برن یه شهر
دیگه برای
مسافرت،
حاال توی
خیابونم
خوابیدن
مهم نیست!





3.1 M views

جنجالهمسرنخستوزیرلبنان

3.4 M views

فوتپیرزنکپرنشینبعدازتخریبکپر
ویدئویی از تخریب یک کپر در منطقه  3شهرداری
کرمانشاه در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن پیرزنی را می بینیم که برای تخریب نشدن آلونک
 40متری اش ،خود را به آب و آتش می زند .به گفته مدیر
اجراییات شهرداری کرمانشاه این اتفاق هفته گذشته رخ
داده و وقتی این زن به اخطار مأموران برای خروج از کپر
توجهی نکرده ماموران خانم کمپ ترک اعتیاد در محل
حاضر شدند و وی را به اردوگاه منتقل کردند .متاسفانه
این پیرزن پس از انتقال دچار حالت تهوع شد و در نهایت
جان خود را از دست داد .شهبازی همچنین با بیان این که
این شخص به هیچ عنوان توسط ماموران شهرداری مورد
ضرب و شتم قرار نگرفته است ،گفت« :دالیل وقوع این
حادثه با کمک دستگاه قضایی در حال بررسی است».

همسر نخستوزیر لبنان بعد از آن که به زنان و دختران
کشورش پیشنهاد کرد به جای تکیه بر خدمتکاران خارجی،
کارهای منزل را خودشان انجام دهند و با این کار گام
بلندی در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور و ممانعت
از فروپاشی اقتصادی آن بردارند ،به شدت هدف هجمه
زنان و دختران لبنانی در فضای مجازی قرار گرفت .نوار
المولوی دیاب چند روز پیش در سخنرانی خود اعالم
کرده بود لبنان ترجیح میدهد منابع ارزی و دالر داشته
باشد تا خدمتکاران خارجی ،از این رو تالش دارد با کمک
به تصویب قانون «شغل اعالم شدن خانهداری» این
مهم را محقق سازد .سخنان همسر نخستوزیر لبنان با
واکنشهای شدیدی در جامعه به ویژه جامعه زنان لبنان
مواجه شد و تا متهم شدن او به تبعیض هم پیش رفت.
کاربری نوشت « :این بنده خدا که حرف درستی زده  ،چرا
بهش حمله کردن؟»

وقتیمیری
الستیک
برایماشین
بخریوقیمت
هارومی
بینیدست
بههمچین
ابتکاراتی
میزنیکه
الستیک
نخری!

پنچرگیر
یباتسمه!

ذهن فریبکار یعنی اینکه شما با اطالعات غلط
و دیتاهایی که صحت و سقم آن اثبات نشده و
هیچ تالشی هم برای فهم درست یا غلط بودن
اطالعات خود نکرده اید ،استداللی کنید که
دیر یا زود ،سبب تصمیم نادرست شود .ذهن
فریبکار ،در میان کاربران فضای مجازی بیداد
میکند .ذهنی که چسبندگی آن به گوگل و
شبکه های اجتماعی به قــدری زیــاد است که
گاهی شاهد افزایش قابل توجه فالوئر و بازدید
از صفحات فیک و دروغین از سوی هزاران کاربر
هستیم.
ذهن فریبکار ،یعنی تصمیم نادرست بر اساس
اطالعات غلط .ذهن فریبکار در جامعه شناسی
خودمانی ما ،یعنی :توهم! ما امــروز ،با توهم
زیاد دانستن و درست دانستن مواجه ایم .ما
فکر میکنیم دربــاره موضوعات مختلف ،زیاد
میدانیم و چــون در شبکه هــای اجتماعی و
گوگل و اخبار فعالیم  ،از همه اتفاقات پیرامون
مطلع هستیم .ما فکر میکنیم که چون ماه ها یا
سال ها درباره فالن چیز میدانستیم ،پس حتما
همان جور است که میدانیم!
مثال ذهــن فریبکار بــه خیلی از شهروندان
کشورهای مختلف جهان میگوید که ایرانیان،

ملتی شترسوار ،بیسواد و ترسناک هستند و
بمباران تبلیغاتی نیز بر تقویت این ذهنیت تاثیر
گذار بوده است .همان طور که ذهن فریبکار
شمامیگویدکهافغانستانوپاکستان،طبیعتی
خشک با مردمان تندخو و ترسناک دارد! همان
طور که ذهن فریبکار شما میگوید که مردمان
اسکاندیناوی ،افسرده ،غمگین ،سرد مزاج و
نژاد پرست هستند و در صدر آ نها ،آلمان ها
قرار دارند!
جهان ،صدها میلیون ذهــن فریبکار دارد.
قطعا ،ساده ترین کار دنیا ،فکر نکردن است.
فکر کردن ،سختترین کار دنیاست .هر کاری
که نیاز به بردباری و جست و جوی اطالعات و
مطالعه داشته باشد ،برای خیلی ها دردناک
و بــرای خیلی ها ،شیرین ترین اتفاق زندگی
اســت .شاید بــرای همین باشد که مسلمانان
معتقدند که مطالعه ،ارزش70سال عبادت حق
تعالی را دارد .بررسی های تاریخی هم نشان
می دهد ملت هایی که زیاد مطالعه میکنند،
موفقیت اجتماعی ،بهداشتی ،اقتصادی و
علمی بیشتری دارند.
ذهن فریبکار ،ذهنی است که فال و فالبینی
و فالگیری و توهمات و خرافات را بر اطالعات

درست علمی مستند و مستدل ،ارجح می داند
و با فرض «من میدانم» ،استداللهایی میکند
که گاهی تصمیمات فاجعه باری را به ارمغان
می آورد.
برای اینکه از ذهن فریبکار خود خالص شویم،
باید با فناوری فکر آشنا شویم .باید با تفکر
انتقادی آشنا شویم .باید با مطالعه بیشتر با

کروناسبدرایترامپ راباچالشروبهروکرده،وضعیتدر 5ایالتکلیدیوسرنوشتساز برایدونالدچگونهاست؟
خادم -کرونا همه چیز را دگرگون کرده است .تنها اقتصاد نیست که در اثر شیوع ویروس کرونا
دستخوش توفانی ویرانگر شده است .محاسبات سیاسی نیز از گزند این پاندمی در امان
نماندهاست ،از جمله ارزیابیها و پیشبینیهای تحلیل گران درباره انتخابات ریاست
جمهوری در آمریکا .قبل از کرونا ،ترامپ پیوسته به دستاوردهای اقتصادی خود در
پایین آوردن نرخ بیکاری و رونق بازار سهام و صنعت نفت و گاز مباهات میکرد اما با
شیوع کرونا ،به نظر می رسد همه اینها یکباره در معرض نابودی قرار گرفته است.
بیکاری ،به شکل چشمگیری افزایش یافته ،بازار سهام شاهد خسارتهای سنگینی
بوده و صنعت نفت و گاز در اثر فروپاشی تاریخی قیمتهای جهانی نفت در معرض
ورشکستگیقرارگرفتهاست.حاالدراینشرایطیکبررسیجدیدموسسهبروکینگز
نشان داده رئیسجمهور آمریکا جایگاه خود را در ایالتهای کلیدی (ایالت هایی که
هیچکدام از دو حزب اصلی و نامزدهای آنان پشتیبانی قاطع در آن ندارند و نقشی کلیدی
در رای آوردن ساکن بعدی کاخ سفید خواهند داشت ) نسبت به ایالتهای یکپارچه دموکرات
یا جمهوریخواه ،از دست داده است .بنابراین جای تعجب نیست که جو بایدن در  ۵ایالت از  ۶ایالت
محل رقابت اصلی شامل پنسیلوانیا ،میشیگان ،ویسکانسین ،فلوریدا و آریزونا پیشتاز است و در کارولینای شمالی هم پابهپای
ترامپ پیش میرود .این ایالت ها به احتمال زیاد تبدیل به «ایاالت رقابتی» یا «ایاالتمیدان نبرد» خواهند شد .به عالوه این که در
ایالتهای اوهایو ،آیووا و جورجیا که ترامپ باید با فاصله از رقیبش جلو باشد ،رقابت تنگاتنگ است .اکنون سوال این است که آیا
رئیسجمهورترامپطوریمیدانرادرمیانعناصراصلیائتالفشازدستخواهددادکهبازپسگرفتنآنبرایشدشوارباشد؟

لگدمالشدنشعارانتخاباتی
ترامپ که از ماه ها قبل روی رونق اقتصادی به عنوان یکی از
مولفه های تاثیرگذار در پیروزی اش در انتخابات امید بسته ،با
آمارفاجعهباریمواجهاست.بیشاز ۳۶میلیوننفراززمانآغاز
بحرانکرونادرآمریکابهدنبالبیمهبیکاریهستند.نرخبیکاری
که در فوریه (بهمن)  ۳.۵درصد بود اکنون به  ۱۴.۷درصد
افزایشیافتهاست.ویروسکروناحاالازمناطقشهریدیترویت
وشیکاگوبهمناطقحومهوپرجمعیتحرکتکردهاست؛روندی
که از غرب پنسیلوانیا تا مینهسوتا و آیووا مشاهده میشود .در
ویسکانسین،میشیگانوپنسیلوانیاکهدموکراتهاآنرا«دیوار
آبی»میخوانند ۱۹،ناحیهازافزایشدوبرابریکروناطیهفته
های اخیر خبر دادهاند .ترامپ در سال  ۲۰۱۶در تمامی این
نواحی پیروز شده بود ،بهجز یکی از آن ها .او در این نواحی با
متوسط  ۶۵درصد آرا ،پیروز شده بود .حاال دموکراتها قصد
دارندمطمئنشوندایناتفاقمجددرخنخواهددادوشیوعاین
بیماریوسقوطاقتصادی،آنهارابرایرسیدنبهاینخواسته
یاری خواهد کرد .سناتور «شرود براون» ،از اوهایو به پولیتیکو
گفت« :اقدامات ترامپ خیانت به جنبش کارگران و تضعیف
جایگاهآنهاست».اوتصریحکرد«:اززمانشیوعبیماریاوهیچ
کمکاساسیبهکارگراننکرد».درپنسیلوانیانیزنرخاخراجها
و مرخصیهای اجباری باال و در این بازه زمانی میزان ثبتنام
برایدریافتحقوقبیکاری 29.6درصدبودهاست.مینهسوتاو
اوهایونیزازوضعیتخوبیبهرهنمیبرندوازهرپنجکارگریکتن
نامخودرابرایدریافتحقوقبیکاریثبتکردهاست.

کاهشحمایتاونجلیستهاازترامپ
بخشهاییازحامیانپرتعدادترامپ،پروتستانهایاونجلیک
سفیدپوستوسفیدپوستانیهستندکهتحصیالتشانبهکالج
هم نمیرسد.آن ها پشت وی را هرگز خالی نخواهند کرد.
هرچند نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه «پیو» نشان می دهد
رضایت آن ها از عملکرد ترامپ از  81درصد در ماه گذشته به
 75درصد رسیده است .این نظرسنجی باید تا حدودی موجب
نگرانیرئیسجمهورشود.مسیحیانانجیلیحدودیکچهارم
جمعیترأیدهندگانآمریکاراتشکیلمیدهند.آنهاعمدت ًا
سیاستمداران جمهوری خواه را ترجیح می دهند .حدود 80
درصدازمسیحیانانجیلیدرسال 2016بهترامپرأیدادند.
اینتعدادآرابهپیروزیترامپدرایالتهایمهمنامطمئنمانند
پنسیلوانیاوفلوریداکمککرد.

پیرترهابهجمهوریخواهانپشتمیکنند؟

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

داستان «ذهن فریبکار» ما و زود باوری در فضای مجازی

ورقبهزیانترامپبرگشت!

برخالفحمایتقابلقبولاونجلیستها،شواهدنشانمیدهد
گروههایدیگردچارتردیدشدهاند.بهطورمثالترامپتوانست
«هیالری کلینتون» دموکرات را در سال  ۲۰۱۶با  ۷درصد
( )۴۵-۵۲در گروه سنی  ۶۵سال و باالتر پشت سر بگذارد.
همین رای دهندگان اکنون در معرض بیشترین خطر ناشی از
کووید ۱۹-قراردارند.حاال،جدیدتریننظرسنجیانبیسی-
وال استریت ژورنال نشان می دهد «بایدن» با اختالف ۹درصد
()۴۳-۵۲دراینگروهسنیازترامپپیشاست.هرگونهبدتر

منابع خوب و درست ،آشنا شویم و این رویه را
تکرار کنیم.کیفیت زندگی و سبک زندگی
دیجیتالی امروز ما ،مستقیم ًا تابع کیفیت تفکر
ماست .اگر تفکر ما نامتفکرانه و ناآگاهانه باشد و
اگر سازوکارش را نفهمیم ،نمیتوانیم تشخیص
بدهیم کجایش معیوب است تا اصالحش کنیم.
تفکر نقاد ،اندیشیدن درباره خود تفکر را به ما
می آموزد .یاد می گیریم این ماشین ذهن چطور
کار میکند و میآموزیم که چطور با در اختیار
گرفتن تفکرمان ،فرمان اعمال خود ،فرمان
احساسات خود ،فرمان نفس خود را در دست
گیریم و مسئولیت زندگی مان را بپذیریم.
منبع  :دیجیاتو

شدناوضاعدراینخصوص،مشکالتمهمیرابرایترامپبه
بار خواهد آورد و این فقط در سطح ملی نخواهد بود؛ در ایالت
های کلیدی همچون فلوریدا که تعداد باالیی بازنشسته دارد،
از آن جا که این گروه سنی بیشتر از سایر گروهها در انتخابات
مشارکت دارند ،تغییر در همین گروه به تنهایی میتواند امید
ترامپرادرایالتهاییکهرقابتدرآنهاشدیداست،بهناامیدی
تبدیل کند .در حالی که ترامپ برای بازگشایی اقتصاد آمریکا
فشار میآورد ،افراد سالخورده که برایشان از بین رفتن کامل
بیماریکرونانسبتبهبازگشتبهکاردراولویتاست،نارضایتی
خودرابروزمیدهند.

دشواری جلب رای کشاورزان ناراضی
نشریه «استورم لیک» که در ایالت آیــووا منتشر میشود ،در
گزارشیتصریحمیکند:رتبهبندیترامپدرایالتهایکلیدی
مناطقمرکزیآمریکا(میدوست)کهدرسال 2016درهمهآن
هارایاولراآوردهبود،درحالپایینآمدناست.بهخصوصدر
میشیگان،ویسکانسینوآیوواوضعیتترامپمتزلزلشدهاست.
بهدلیلویروسکروناقیمتذرتازژانویهبهاینسو 19،درصد
سقوطکرده،وضعیتتولیدگوشتوکشتارگاههابحرانیاست
و  60درصد از کارگران کشتارگاهها کرونا گرفتهاند .وضعیت
دامداریها نیز از قبل خرابتر شده است و اخباری که درباره
خودکشیدامدارهابهدلیلورشکستگیدرگوشهوکنارمنتشر
میشود،نشاندهندهوضعوخیمدامداریهاست.اینگزارش
پیشبینیمیکندترامپجایگاهشکنندهایدرمناطقمیدوست
دارد و بایدن میتواند برنده این ایالتهای کلیدی در انتخابات
ریاستجمهورینوامبرشود.آرایکشاورزانواقشارکارگریدر
میشیگان،ویسکانسینوآیووامیتواندنقشمهمیدرسرنوشت
ترامپدرماهنوامبرداشتهباشد.

بایدن شانس پیروزی دارد؟
بایدنشانسپیروزیدارد؟«آلنلیشتمن»،استادرشتهتاریخ
به ضربالمثلی قدیمی اشاره میکند که میگوید« :وقتی
رقیب تو در حال مرتکب شدن خطایی است ،هرگز مزاحم او
نشو!» به باور لیشتمن در چنین شرایطی جو بایدن نیاز ندارد
کار خاصی بکند .باید منتظر بماند تا بحران برخاسته از کرونا
رقیباورادرمیداننبردشکستدهدامابایدندرگافدادن
ید طوالیی داد .از جمله این که در مصاحبه اخیرش گفته
بود :آمریکاییهای آفریقایی تباری که به دونالد ترامپ رای
بدهند« ،سیاهپوست» نیستند .سخنی که باعث شد وی به
سرعتعذرخواهیکند.بااینحال،بهنظرنمیرسددرپایگاه
اجتماعیمعاون«نخستینرئیسجمهوررنگینپوستآمریکا»
تغییری بابت این خطا رخ دهد .اکنون به نظر می رسد یک
مهمانناخواندهکهکمترکسیپیشبینینقشمهمیبرایاو
درتعیینیکیازقدرتمندترینرهبراندنیامیکرد،میداندار
اینانتخابحساسشدهاست.آیاکرونا روزگارترامپدر کاخ
سفیدراسیاهخواهدکرد؟یااینکهدوبارهتحولیغیرمنتظره
مثل کشف واکسن و رونق کسب و کار ها ورق را که اکنون به
زیانشچرخیدهبازخواهدگرداند؟

