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یک شنبه  11خرداد 1399
8شوال .1441شماره 20390

نوشداروبعدازمرگآسیه!




3.1 M views

2.8 M views

اسکورتخفنبهنوش!

فاجعهاجارهنشینیدر ۱۴۰۵

این روزها اخبار عجیب و غریبی از برخی هنرمندان و
سلبریتیها در فضای مجازی در حال انتشار است که
یکی از آنها اسکورت بهنوش بختیاری از فرودگاه مشهد
است .ویدئویی از این اتفاق در شبکههای اجتماعی دست
به دست شد که در آن بهنوش بختیاری در بین چندین
اسکورت از فرودگاه خــارج و ســوار خــودرو میشود و
خودروی او را هم شش موتور سوار اسکورت میکنند.
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادنــد .کاربری
نوشت« :این االن هنر پیشه است یا رئیسجمهور!» کاربر
دیگرینوشت« :تویکشورماکه۹۰درصدازمسئولینش
هم نیازی به محافظ و تشریفات ندارن چطور مجوز میدن
یک سلبریتی بادیگارد و اسکورت داشته باشه!» کاربری
هم نوشت« :بابا به بهنوش بختیاری ربطی نداره یه جا
دعوتش کردن و یه شرکت برگزاری مراسم برای این
که برا خودش تبلیغ کنه این جور مسخره بازیها رو هم
درآورده».

نمودار تعیین تعداد اجاره نشینها در سال  1405که با
سال  1395مقایسه شده هم با واکنش کاربران همراه
بود .در این نمودار که اقتصاد آنالین منتشر کرده آمده
است که پیش بینی میشود در سال 1405جمعیت ایران
 ۹۱میلیون نفر شده و از این تعداد  ۴۲درصدشان اجاره
نشینباشند.ایندرحالیاستکهدرسال 1395جمعیت
کشور ۸۰میلیون نفر بوده و ۳۱درصد مردم اجاره نشین
بودهاند .بسیاری از کاربران گرانی مسکن و قدرت خرید
پایین مردم را دلیل این افزایش اجاره نشینی در 10
سال بر شمردند .کاربری نوشت« :ما که به خواب شب هم
نمیتونیم ببینیم خونه دار شیم با این گرونی ها ».کاربر
دیگری نوشت« :توی کشورهای پیشرفته معموال با کمتر
از 10سال کار میشه خونه خرید ولی یک کارگر توی کشور
ما با حقوق  3میلیون تومن همین که بتونه شکم خودش و
زن و بچه شو سیر کنه کوالک کرده».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
آسیه را فراموش نکنید

خوبه تازه یه نفر
به خاطر کارای
شهرداری
جونش رو از
دست داد باز
حاال شهرداری
تربت جام
جلوی خونه یه
مادر نابینا که
یک فرزند معلول
هم داره بلوک
بتونی گذاشته!

زاگرس کباب شد

عکسهای
دلخراش
حیوانات سوخته
در رشته کوه
زاگرس نشون
میده حیات
وحش یکی
ازمهمترین
مناطقجنگلی
در آتش سوخت!





2.1 M views

2.4 M views

نوشداروبعدازمرگآسیه!

سوژه روز

رپرتاژاینستاگرامیسلبریتیهابرایوزیر؟!

مرگ آسیه پناهی در پی تخریب خانه اش در کرمانشاه
هنوز در سطر اخبار قرار دارد و واکنش در فضای مجازی
باعث شد خیلی زود اتفاقاتی در این باره رقم بخورد .به
طور مثال در پی دستور استاندار کرمانشاه به دلیل همین
اتفاق چهار مدیر شهرداری کرمانشاه از جمله شهردار
منطقه  ،3رئیس اداره اجراییات و قائم مقامش و مسئول
امور حقوقی شهرداری منطقه  3برکنار و تعلیق شدند.
گفتنی است مباحث مربوط به علت مرگ زن حاشیه نشین
ازسوی دادستان کرمانشاه و دستگاه قضایی در دست
بررسی قرار دارد و گزارش نهایی از طریق مراجع قانونی
به اطالع عموم خواهد رسید .کاربری درواکنش به این
تصمیمات نوشت « :امیدوارم عالوه بر این برکناریها
روندها و دستورالعملهای مشکل دار را هم تغییر بدن
که دیگه شاهد تکرار این فجایع نباشیم».

تبلیغ هماهنگ برخی از چهرههای سینمایی از جدیدترین
پروژه وزارت ارتباطات که در دیدار با روحانی مطرح کرده
بود گمانههایی را در شبکههای اجتماعی مطرح کرد .یک
کانال فضای مجازی ادعا کرده که هر کدام از سلبریتیها
برای تبلیغ تلویزیون اینترنتی از وزارت ارتباطات رقمی
را دریافت کردهاند او همچنین مدعی شده که در این
بین تعدادی از سلبریتیها هم از انتشار تبلیغ و گرفتن
این مبلغ سر باز زدهاند .برخی استارت پروژه تلویزیون
اینترنتی را برای کاهش ضریب نفوذ صدا و سیما در
جامعه دانستهاند .کاربری نوشت« :جالب این جاست که
سلبریتیهاییکهاینروزهاهم باصداوسیمابرنامهدارن
مثل رضا رشیدپور و سام درخشانی هم رپرتاژ تلویزیون
اینترنتیرومنتشرکردن!»کاربردیگرینوشت«:بهنظرم
هر انحصاری به مرور زمان باعث رکود و انجماد میشه و
برای پویایی نیز به رقیب وجود داره».





3.4 M views

2.9 M views

االغهاراجدیبگیرید!

خبرهایناخوشکروناییازسیستانوبلوچستان

تصاویری از یک دامداری در اطراف تهران که در آن 25
راس االغ نگهداری میشود سوژه کاربران فضای مجازی
غ۲
شد .در شرح این تصاویر ادعا شده است که از هر اال 
ساعت یکبار به میزان  ۱۵۰گرم شیر دوشیده میشود.
برخی محصوالت این دامپروری که در مجموع هفت نفر در
آن کار میکنند با قیمتهای زیر از طریق فضای مجازی
و حضوری به فروش میرسند .شیر :کیلویی ۱۵۰هزار
تومان ،کرم پوست :هر تیوب ۹۰هزار تومان ،صابون:
هر قالب ۵۰هزار تومان ،شامپو :هر عدد ۳۰هزار تومان،
روغن :هر کیلو۷۰۰هزار تومان ،عنبرنسارا :دانهای هزار
تومان .با انتشار این ارقام و بازتاب آن در شبکههای
اجتماعی بسیاری از کاربران به آن واکنش نشان دادند.
کاربرینوشت«:کیفکرشومیکردیهروزیبرایخریدپی
پی االغ هم توی فضای مجازی تبلیغ ببینیم».

فیلمی از مراسم تشییع یکی از علمای استان سیستان و
بلوچستان که به دلیل کرونا درگذشته و مردم در تشییع
جنازهبدونرعایتفاصلهگذاریاجتماعیشرکتکردهاند،
بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت .در این
ویدئو مردم تنیده در هم در مراسم تشییع جنازه شرکت
کردهاند و بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی جنازه را
تشییع میکنند .این اتفاق واکنشهای زیادی را به همراه
داشت.کاربرینوشت«:برایتبیینپروتکلهایبهداشتی
باید علما و ریش سفیدهای استان اقدام کنند و اال برخی از
مردم این منطقه حرفهای علمی رو زیاد قبول نمیکنن».
کاربر دیگری نوشت« :هشدارهای فعاالن اجتماعی جدی
گرفته نشد و حاال وضعیت ابتال بهکرونا درسیستان و
بلوچستان به خصوص شهرهای جنوبی استان از جمله
چابهار ،ایرانشهر ،نیکشهر و قصرقند قرمز است».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

یهپارکتوی
آمریکابرای
حفظفاصله
روزمیندایره
کشیدهبعد
مردمفکر
کردناونجا
امنهودسته
جمعیمیرن
تویدایرهها!

روایت خفیگ رنگین پوستان!

طییکدههگذشتهشاهدمواردزیادیازکشتارسیاهپوستانتوسطپلیسآمریکابودهایم
کهتقریباهرسالآشوبهایگستردهایرارقمزدهاست
ناصری-قتل وحشیانه جورج فلوید ،یــادآور اتفاق مشابهی بود که سال ۲۰۱۴
برای «اریک گارنر»  ۴۴ساله و سیاهپوست در نیویورک افتاد .گارنر هم در حالی که
چندینمأمورپلیساورادستگیرمیکردندپیشازآنکهجانبدهد ۱۱بارگفتهبود
«نمیتوانمنفسبکشم».عالوهبرجزئیاتخشونتپلیسدرهردوپرونده،پیامدهای
ایندوقتلهمهرساعتبیشتربههمشبیهمیشود.قتلاریکگارنر،انتشارویدئوی
آنوسپستبرئهافسرانپلیسیکهاوراکشتهبودند،منجربهشکلگیریتظاهرات
سراسریدرآمریکاعلیهخشونتپلیسوبهطورخاصقتلسیاهپوستانتوسطپلیس
آمریکاشد.اینباراگرچهچهارافسرحاضردرصحنهقتلجورجفلویداخراجشدند،
اما باز هم از خشم و شدت اعتراضات مردم آمریکا درباره خشونت پلیس این کشور
کاسته نشده است؛ اما این نکته هم شاید حائز اهمیت باشد که همین پلیسی که با
فشار دادن زانویش بر گلوی فلوید مرگ او را رقم زده پیش از این یک سرخپوست را
هم به قتل رسانده که توسط دادگاه تبرئه شده است .در این گزارش در کنار آماری از
تعدادآمریکاییهاییکهتوسطپلیساینکشورکشتهمیشوندبهچندموردمشابه
با قتل فلوید در یک دهه اخیر که شهروندان سیاهپوست آمریکا به دست پلیس این
کشورکشتهشدهوخشمگستردهایدرآمریکابهراهانداختهانداشارهمیکنیم.

آمارکشتارسیاهپوستانتوسطپلیسآمریکا!
احتماال در حالی که شما مشغول خواندن این گزارش هستید،
یک پلیس آمریکایی یکی از هموطنانش را کشته است .حداقل
باتوجه به آمارهایی که درادامه ازآنها نوشته ایم این اتفاق دور از
ذهننیست.روزنامهواشنگتنپستاعالمکردهاستکهحداقل
روزیسهنفرتوسطپلیسآمریکاکشتهمیشوندکهتعدادبسیار
کمی از آنها به دلیل وقوع جرم است به عنوان نمونه جالب
است بدانید که از میان  1147کشتار پلیس در سال 2017
تنها  13درصد از آنها به دلیل وقوع جرم بوده است همچنین
در مجله سالمت عمومی آمریکا هم آمده است که خطر کشته
شدنسیاهپوستهابین 1.9تا 2.4درهر 100هزارنفردرسال
استدرحالیکهخطرکشتهشدنالتینتبارهابینهشتدهم
تا  1.2در هر  100هزار نفر است .این آمار یعنی این که مردان
سیاهپوست ممکن است  3برابر بیشتر در معرض کشته شدن
توسطاجراکنندگانقانونقرارداشتهباشند.

سیاهپوستانیکهکشتهشدنشانخبرسازشد
آخرینورژنسرقت

ایرانیها
نشوندادن
کهاگهنخوان
بهچیزیپول
بدن،همه
را ههارومیرنو
خالقیتهایی
بهخرجمیدن
کهبهعقل
کسی
نمیرسه!

دزدها به
نبشیهای
دکلهای فشار
قوی هم رحم
نکردن اونا
رو به سرقت
بردن حاال با یه
باد این ستون
میفته و یه شهر
دو روز برق
نداره!

بوق
دستساز!

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

تاریخایاالتمتحدهآکندهازجنایتهاینژادپرستانهبودهوقتل
وحشیانه جورج فلوید تنها یک نمونه از آن هاست .در ادامه فقط
بهکشتهشدنسیاهپوستانیاشارهمیکنیمکهتوسطپلیسرقم
خوردهوبازتابزیادیداشتهاست.
سال 2010شلیکبهخاطرشمشیرپالستیکی

«داریــن هانت»  ۲۳ساله در سپتامبر  ۲۰۱۰در ایالت یوتا در
حالیکههمانندیکساموراییلباسپوشیدهبودویکشمشیر
غیرواقعیدردستداشت،هدفگلولهپلیسقرارگرفت.
سال2011کشتنبدونجرم

مرگ «برنارد بیلی»  ۵۴ساله در سال  ۲۰۱۱و پس از آن که
یک پلیس سفید پوست متهم به قتل او شد ،توجه رسانهها را به
خود جلب کرد .گفته شده آقای بیلی در جریان درگیری بیرون
ساختمان شهرداری شهر کوچکی در کارولینای جنوبی هدف
گلولهپلیسقرارگرفت.اوبههنگامدرگیریمسلحنبود.
سال 2012بیعدالتی

«ترایون مارتین» ۱۷ ،ساله در فوریه  ۲۰۱۲در سنفورد فلوریدا
به ضرب گلوله یک نگهبان محلی کشته شد .گفته شده که او
در هنگام مرگ مسلح نبود .ضــارب در نهایت تبرئه شد .این
اتفاق باعث شد هزاران نفر در شهرهای شیکاگو ،لسآنجلس،
میامی و نیویورک در مقابل ساختمانهای فدرال تظاهرات
کردند.تظاهرکنندگانشعارمیدادند اگرعدالتوجودنداشته
باشد،صلحهموجودنخواهدداشت.
سال 2014سالکشتارهایبیمورد

«اریک گارنر» ۴۳ساله در ژوئیه ۲۰۱۴در خیابانی در نیویورک
به ظن فروش غیرقانونی سیگار توسط پلیس متوقف شد .گفته
شده هنگامی که ماموران پلیس تالش میکردند او را بازداشت
کنند،درگذشت.درویدئوییازلحظهحادثه،صدایاریکگارنر
شنیدهمیشودکهچندینبارمیگوید«:نمیتوانمنفسبکشم».

«مایکل براون»  ۱۸ساله در اوت  ۲۰۱۴در شهر فرگوسن در
ایالت میسوری به ضرب گلوله پلیس کشته شد .دوماه بعدهم
ی با شلیک افسر
«واندریک مایرس» نوجوان  18سال ه آمریکای 
پلیسکشتهشد.شاهدانگفتنداینافسرپلیس 17باربهسمت
ایننوجوانشلیککرد.همچنینادعاشدهکهاینافسرخارجاز
ساعتکاریخودمرتکبایناقدامشدهاست.
«تمر رایس» ۱۲ساله در نوامبر ۲۰۱۴در کلیولند پس از آن که
به پلیس اطالع داده شد به روی تعدادی از مردم در پارک اسلحه
کشیده،توسطپلیسکشتهشد.بعدازمرگاینپسربچه،معلوم
شدکهاویکتفنگاسباببازیدردستداشتهاست.
«رومینبریسبون» ۳۴سالهدردسامبرسال ۲۰۱۴درفونیکس
ایالت آریزونا هدف گلوله یک پلیس سفید پوست قرار گرفت.
پلیس گفته است او به هنگام مرگ یک بطری دارو در دست
داشت.پلیسگفتهبودتصورکردهکهاومسلحاست.
ایناتفاقاتبهاعتراضات و آشوبهایی درآمریکامنجرشد.
سال 2015آشوبهایبالتیمور

«اریک هریس» ۴۴ ،ساله ،اوایل آوریل سال  ،2015به ضرب
گلولهیکپلیسدرتولسایاوکالهماکشتهشد.اینافسرپلیس
بعد از واقعه گفت قصد شلیک به مظنون را نداشته ،بلکه به طور
اشتباهیبهجایدستبردنبهاسلحهالکتریکیشوکدهنده،
کلتکمریاشراکشیدهوبدونمکثشلیککردهاست.
«فردی گری» ۲۵ ،ساله هم درسال  2015در شهر بالتیمور
زمانی که در بازداشت پلیس بود ،به دلیل جراحات واردشده به
ستونفقراتشدرگذشت.پلیساورابهظنهمراهداشتنچاقوی
ضامنداربازداشتکردهبود.امابعدادادستانبالتیمورگفتکه
چاقوضامندارنبودهاست.
بهای ۲۰۱۵بالتیمور درپیاینکشتارهایپلیسآمریکا
آشو 
درسال 2015رخدادوبهشورشوآشوبتبدیلشد.
سال 2016مردن به جرم سیاه بودن

جوالی « 2016جرونیمو یانز» افسر پلیس ایالت مینهسوتا
با شلیک هفت گلوله« ،فیالندو کاستیل» جــوان  ۳۲ساله
سیاهپوسترامقابلچشماننامزدودخترچهارسالهاشکشت.
آلتوناسترلینگ،همدوهفتهبعدازکاستیلباتیرپلیسبهقتل
رسید .به گفته صاحب فروشگاهی که این قتل در مقابل آن رخ
داده ،این قتل تنها به دلیل سیاهپوست بودن مقتول انجام شده
است.مرگایندونفربا آشوبهایزیادیهمراهشد.
سال 2017شلیکبهمادرباردار

یکمادربارداردرشهرسیاتلآمریکابراثرشلیکدوافسرپلیس
که این زن از آنها تقاضای کمک کرده بود کشته شد .به گفته
بستگاناینزنکهنامششارلیناالیلیسبود،ویسهماههباردار
بودوازمدتهاپیشمشکالتروانیداشتهاست.
سال 5 2019گلوله سهم زن باردار

ی2019بودکهویدئوییدرشبکههایاجتماعیمنتشر
اواسطم 
شد که نشان میداد یک زن در حالی که فریاد میزد «باردار
هستم»بهضربپنجگلولهپلیسآمریکاکشتهشد.

