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تصاویر پربازدید فضای مجازی

درجستوجویمغازه«خوشحالفروشی»وگوسالهایکهخرسکشت!




2.1 M views

2.8 M views

شغلتامینامنیتصفحهاینستاگرام!
موضوع امنیت صفحات شخصی افراد اینستاگرام این
روزها به یکی از موضوعات روز فضای مجازی تبدیل شده
و به دلیل ناآگاهی بیشتر بازیگرها و سلبریتی های ما ،این
شغل پررنگ تر شده است که احتماال شما هم شنیده اید
که امنیت پیج فالن بازیگر یا فالن صفحه پرطرفدار توسط
فالنی تامین می شود .این در حالی است که امنیت صفحات
مجازی را خود افراد هم میتوانند ارتقا دهند .کاربران با
باالبردن سطح آگاهی و سواد رسانهای خود میتوانند با
انجام اقداماتی نظیر تأیید رمز ۲مرحلهای ،امنیت صفحات
مجازیشانراارتقا دهند.کاربرینوشت«:هیچکسی حتی
با ١٠میلیونفالوئرنیازیبهکسیبرایحفظامنیتصفحه
شخصی اش نداره فقط کافیه کمی دانش امنیت پایه ای
حریم شخصی و خصوصی فضای سایبری خودش رو ارتقا
بده و دو تا مقاله بخونه».



درجستوجویمغازه«خوشحالفروشی»
واقعیتش این است که ما وقتی وارد دنیای بزرگترها
میشویمآنقدرمشغولیتهاودغدغههایمختلفیبهمان
اضافه میشود که از آن احساسات و زیباییهای کودکانه
واقعا دور میشویم .دنیای کودکانهای که بسیاری صاف
و زالل است و در آن سیاهیها جایی ندارد .ویدئویی از
یک پسربچه در فضای مجازی منتشر شده که وقتی از او
میپرسند«:چهکارکنیمخوشحالشویم؟»بالحنکودکانه
خودشجوابمیدهد«:بایدبریممغازهخوشحالفروشی.
از اونجا خوشحالی رو میتونیم بخریم» .کاربری با انتشار
این ویدئو نوشت« :کاش همهمون میتونستیم برگردیم
به دنیای کودکی .جایی که شادی و خوشحالی هم دردسرها
و هزینههای آن چنانی نداشت» .کاربر دیگری هم نوشت:
«باید شاد شدن و زندگی کردن رو از بچهها یاد بگیریم.
بخصوص در این روزها که روح و روان همهمون مملو از
نگرانی و اضطرابه».

شهررازیباکنیم

شهرداری
اردبیلدر
یکاقدام
زیباکوچه
هاییرو
بااسامی
شهداو
توضیحاتی
مختصردر
موردشون
زینتداده

2.4 M views

گوسالهایکهخرسکشت!
تصویری از الشه یک خرس که متاسفانه به گفته محیط
بان آثار شکستگی استخوان و خون ریزی مشهود بوده در
شبکههایاجتماعیبازتابپیداکردکهواکنشهایزیادی
داشت .ماجرا از این قرار بوده که فردی در روستای هفت
چشمه از توابع ارشق مشگینشهر بعد از خسته کردن
یک قالده خرس قهوه ای در اطراف روستا ،با تراکتور،
او را زیر گرفته و کشته! کاربری نوشت« :این فرد یک
گوساله ای بوده که خرس کشته!» کاربر دیگری نوشت:
«تا کی باید شاهد حیوان آزاری و حیوان کشی باشیم
و قانونی برای حمایت از حیوانات هم نداشته باشیم».
کاربری هم نوشت« :مسئوالن گفتن فرد شناسایی شده
و به سزای اعمالش می رسه ،اما چرا این سزای اعمال
باعث بازدارندگی نمیشه که دیگه شاهد همچین اتفاق
هایی نباشیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :بهتره درصورت
ورود حیوون وحشی به سکونتگاهها با شماره تلفن۱۵۴۰
تماس بگیریم».

غیزانیه را فراموش نکنیم...

«هر افراطی تفریطی داره!» بهتازگی مصاحبهای از
همسر محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون در یکی
از خبرگزاریها منتشر شده که موجی از جنجال جدید را
درباره او در فضای مجازی به همراه داشته است .همسر
او در این مصاحبه مدعی شده که افشانی مادر و کارگر خانه
آن ها را کتک زده و عکس های خصوصی او را هم منتشر
کرده است و آنها قرار است از هم جدا شوند .البته این
اولین باری نیست که جنجالهای عجیب درباره افشانی
فضای مجازی را دربرمیگیرد و این احتمال وجود دارد
که این سناریویی برای جذب فالوئر بیشتر برای صفحات
مجازی اش باشد .کاربری نوشت« :یه عده ای دعواهای
الکی راه میندازن که توی بورس باشن مثل دعوای وحید
خزایی و داوود هزینه .اینم یکی مثل هموناس ».کاربری
هم نوشت« :یه زمانی با اسلحه ،بدخواهان همسرش رو
شرومنتشر
تهدیدمیکرد!حاالعکسهایخصوصیخانم 
کرده و ۵میلیارد ازش خواسته تا طالقش بده!»

انتهای
جادهرفاقت
توزمانهای
قدیمگرفتن
یههمچین
عکسایی
بود.فقط
اوننوشابه
شیشهای
هایروی
ضبطرو
عشقه

پشتوانتیهایکرونایی





به آرزوش
رسید

3.4 M views

مرغچکیشد!
«یهدستبزنیدبهافتخارمسئولین».روزهایسختیرابه
لحاظاقتصادیمیگذرانیموروزمرهترینخریدهاهمبرای
خیلی از ما با دشواری و فشار اقتصادی همراه شده است.
شهروندی یک ویدئو از فروشگاه مرغ و ماهی فروشی
ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده که در آن بنری نصب
شدهکه نوشته« :خریدمرغوماهی باارائه چک ششماهه
قابل انجام است و نیاز به پیشپرداخت هم ندارد» .این
مسئله تلخ و تاملبرانگیز باعث واکنش کاربران مختلفی
شده است .کاربری با طنز تلخی نوشت« :میترسم همین
طور پیش بره یه سطل ماست رو هم نتونیم نقدی بخریم و
مجبوربشیمبابتشچکبدیم».کاربردیگرینوشت«:هر
دفعه از خرید گوشت برمیگردم باید زندگیم رو از صفر
شروع کنم چون پولی واسم نمیمونه .این آخه درسته؟»

عکسیکه
۲۲تیر۹۹
دیدماز
موسیقی
خالی
د ّبههای
ِ
آبدرغیزانیه
نشونمیده
شعارهاووعده
هاییکهبرخی
ازمسئوالن
دادنهنوزهم
عملینشده!

انتهایرفاقت

جنجالجدیدافشانی!

3.1 M views

صحنهدلخراشازشکارگوزنتوسطشغالها
ویدئویی در فضای مجازی پر بازدید شد که یک دوستدار
حیات وحش لحظه مقاومت یک گوزن را مقابل دو شغال
وحشی در صحرای کنیا شکار کرده است .به گفته شاهدان
ماجرا گویا گوزن بیمار بوده چرا که میتوانست به راحتی
فرار کند ،اما ایستاد و مقابله کرد تا طعمه شکارچیان
گرسنه شد .در این فیلم مشاهده میکنید که گوزن در
ابتدا مقاومت کرد و اجازه حمله به شغالها را نمیداد،
اما بعد از این که پای او توسط دندانهای یکی از شغالها
آسیب دید کم کم زانو زد تا خرخره این حیوان در دهان
شکارچی جا گرفت و از پا درآمد .در این ویدئو مشاهده
میکنید گوزن دیگری در صحنه است که میتواند با
شاخهای بلندش به نجات قربانی برود ،اما خیلی راحت
ایستاده و نبرد را تماشا میکند .کاربری نوشت« :وقتی
پشت هم نباشیم شغال هم شکارچی میشه!»

ایاصوفیهباتغییرکاربریدوبارهبهمسجدتبدیلشد
اهداف اردوغان از این اقدام چه بود؟



2.9 M views

عایدی ایاصوفیه برای سلطان

دولتاگههیچی
نداشتخیلی
هاروبهآرزوشون
رسوندوبهلطف
ایشوناالن
خیلیهاماشین
100میلیونی
سوارن!

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

یعنی این
مقوله پشت
وانت نویسی
خودش یه
مقوله جذابیه
این یکی
خیلی به روزه
نوشته« :نمک
در نمکدان
شوری ندارد /
کرونا با کسی
شوخی ندارد»

نبیشریفی-کالنشهراستانبولراعالوهبرپایتختتجاریوفرهنگی-گردشگریترکیه،میتوانبهدلیلحضوربیشترین
تعداد مساجد ،پایتخت مذهبی این کشور هم دانست .شهری که به گفته «حسن کامل ییلماز» ،مفتی استانبول 3 ،هزار و
 365مسجد را در خود جای داده است .مساجدی بزرگ که یکی از نمونه های آن مسجد «چاملیجا» یا سروستان است که
بر بلندای مرتفعترین تپه استانبول بنا شده است .مسجدی مجلل ،پرخرج و عظیم با گنجایش  63هزار نمازگزار که سال
گذشته توسط اردوغان افتتاح شد .نمونه های دیگری همچون ،مسجد «سلیمانیه» با ظرفیت 20هزار نفر و مسجد «سلطان
احمد» با ظرفیت  10هزار نمازگزار نیز در این شهر قرار دارد .حاال سوال این است که در میان این تعداد از مساجد ،چرا
«ایاصوفیه» با رای دیوان عالی اداری ترکیه پس از 86سال فعالیت به عنوان موزه ،دوباره به مسجد تغییر کاربری داده است؟

ایاصوفیهکجاستوچرامهماست؟
پیش از آن که بدانیم اهداف پشت پرده تغییر کاربری ایاصوفیه
چه بــوده ،بهتر است بدانیم این مسجد کجاست و چرا مهم
است؟ «ایاصوفیه» یا به زبان یونانی «حکمت مقدس» شاهکار
معماری قرن ششم میالدی ،در سال  ۵۳۷میالدی به دستور
«ژوستینینیکم»،امپراتوروقترمشرقیساختهشد.بناییکه
در آن زمان عنوان بزرگ ترین کلیسای مسیحیت را از آن خود
کرد و امپراتورهای بیزانس در این مکان تاج گذاری میکردند.
باتصرفکنستانتین(استانبولکنونی)ازسویسلطانمحمد
فاتح،پادشاهعثمانیدرسال ۱۴۵۳میالدی،اینبنابهمسجد
تبدیل شد .این وضعیت تا سال  ،۱۹۳4دوازده سال پس از
تاسیس جمهوری ترکیه پا برجا بود .تا این که آتاتورک ،پدر
ترکیه نوین ،با هدف سیاست «مدرنیزاسیون» ترکیه نوظهور،
ایاصوفیه را به موزه تبدیل کرد .اکنون ،دالیل متعددی برای
این که چرا این مکان دوباره به مسجد تبدیل شد مطرح است
که تعدادی از آن ها را مرور می کنیم.

حرکت اردوغان میان اسالم گراییو بازی سیاست
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور اسالم گرای ترکیه از سال
 2003با تاسیس حزب عدالت توسعه ،همزمان با شکوفایی
اقتصادی این کشور تالش داشته میراث سکوالریسم کمال
آتاتورک را از بین ببرد و شریعت اسالمی را در این کشور توسعه
دهد .نتیجه آن افزایش  9هزار تایی تعداد مساجد بین سال
های 2005تا 2015بودهاست.رقمیکههرروزدرحالرشد
است .حاال در این شرایط ،تغییر کاربری ایاصوفیه که با دستور
آتاتورک در  1934به موزه تبدیل شده بود ،دستاوردی بزرگ
برای اردوغان محسوب می شود .اما نکته مهم این است که وی
تالش کرده تا این تصمیم را نوعی خواست و اراده مردمی و نه
تصمیمسیاسیدولتنشاندهد.برایهمینپسازاعالمرای
دیوانعالیمیشدمیانتصاویرمنتشرشدهطیفگستردهای
ازشهروندانترکرادیدکهباپرچمکشورشانیالباسهاییکه
نقشترکیهداردبهخیابانآمدهوشادمانیمیکردند.همچنین،
طی روزهای گذشته اردوغــان سعی کرد در سخنرانی خود با
تهییج احساسات مذهبی ،مخالفان الئیک خود را با نقد تند و
تمسخربهحاشیهبراند.برایهمینگفت«:مامتعجبنمیشویم
کهآنهادرآیندهخواستارتبدیلکعبهکهقدیمیترینعبادتگاه
استیاتبدیلمسجداالقصیبهموزهشوندوماازخداوندمتعال
میخواهیم که وطن و انسانیت ما را از چنین ذهنیتهایی تا
ابد حفظ کند ».برخی نیز معتقدند این که پس از سال ها طرح
موضوع درباره تغییر کاربری ایاصوفیه ،این تصمیم اکنون به
وقوعپیوسته،نمیتواندباانتخاباتشهرداریهادرسالگذشته
بیربط باشد .اردوغــان در آستانه انتخابات ،یک بار گفته بود
که« فتح استانبول یعنی فتح تمام ترکیه ».با این حال در همان
انتخابات اردوغان و حزبش شکست بزرگی خوردند و کرسی
شهرداری چند شهر مهم را به مخالفان واگذار کردند .سنگین
ترینشکستمربوطبهشهراستانبولبود.دراینانتخاباتاکرم
اماماوغلونامزدحزبمخالفدولتتوانست «بینالیییلدریم»،
نخستوزیر پیشین این کشور و هم حزبی اردوغان را شکست
دهد و شهردار استانبول شود .این شکست باعث شد اردوغان
برای بازسازی یا تحکیم رابطه با پایگاه اجتماعی محافظهکار-
اسالمگرادرترکیهوبهویژهشهراستانبولپروندهتغییرکاربری
ایاصوفیهراتسریعبخشد.

جنجالمذهبیبرایفرارازمشکالتاقتصادی
یکیدیگرازدالیلتغییرکاربریایاصوفیهدرزمانفعلیمیتواند
فرار دولت اردوغان از مشکالت اقتصادی و سرگرم کردن مردم
ناراضیباخبریجنجالیباشد.نمونهایننارضایتیرامیتوان
در حواشی به دنیا آمدن «حمزه صالح» هشتمین نوه اردوغان
و چهارمین فرزند برات آلبرایک داماد وی و وزیر خزانهداری و
اقتصادترکیهمشاهدهکرد.هفتهگذشتهاردوغاندرتوئیتیبه
دنیا آمدن نوهاش را اعالم کرد تا «شادی خود را با مردم شریک
شود».اماهجمهکاربرانترکوانتقادآنهاازوضعیتاقتصادی
کشور که باعث شده تنها خانواده اردوغان احساس شادی را
تجربهکنند،باعثشدتارئیسجمهور 66سالهترکیهبازهمبه
شبکههای اجتماعی حمله کند و از فیلترینگ آن سخن بگوید.
اقتصادترکیهازسال 2018بهاینسوبدهیزیادیباالآوردهکه
بیشترآنبهدالرآمریکاستوبایدباارزخارجیبازپرداختشود.
در این میان کاهش ارزش لیر ترکیه به معنای دشوارتر شدن
بازپرداخت وام های خارجی است .چالشی بزرگ برای دولت
که آگوست ،2018باعث شده بود اردوغان از مردم کشورش
بخواهد بــرای حفظ ارزش پول ملی ،جواهرآالت و ارزهــای
خارجیخود رابهلیرهتبدیلکنند!

احیایعثمانیرویایدیرینهاردوغان
برخالف دو مــورد باال که معطوف به شرایط فعلی و زمان
بود ،حرکت اردوغــان در مسیر احیای امپراتوری عثمانی،
یک فرایند زما نبر اســت که تغییر کاربری ایاصوفیه هم
ذیل آن قرار میگیرد .آتاتورک معمار ترکیه نوین ،در زمان
ریاست جمهوری اش ،رویکرد «عثمانی زدایــی» را از خط
و زبان و لباس گرفته تا شکل حکومت و حقوق خصوصی و
جزایی اعمال کرد .تبدیل «ایاصوفیه» از مسجد به موزه نیز
در همین راستا بود .حاال ،همان گونه سلطان محمد فاتح با
حمله به «کنستانتین» ،کلیسای ارتدکس یونانی را به مسجد
تبدیل کرد ،اردوغان سلطان قرن  21ترکیه ،خود را میراث
دار امپراتوری عثمانی و فردی می داند که استانبول را با
تغییرکاربری موزه ایاصوفیه فتح کرده است .او حتی برای
اشاره علنی به این پیروزی ،همان بیت مشهور فارسی را در
میان هوادارانش مقابل ایاصوفیه خواند ،که سلطان محمد
فاتح ،پس از فتح استانبول و ورود به این مسجد خواند .این
اقدام واکنش کلیسای ارتدکس روسیه و یونان را در پی داشته
است .اما آیا این دو کشور به همراه دیگر کشورهای غربی
فراموش کرده اند که ایاصوفیه نزدیک به  5قرن است که
مسجد مسلمانان بوده است؟ مسجدی که با دستور سلطان
سلیمان اول تمام نقاشیها و نگارگریهای داخل آن پوشانده
شد تا نمادی از مسیحیت در آن باقی نماند.

