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عموجوادآکتورسینما ودرآرزویشناسنامهدارشدن!




2.1 M views

2.8 M views

عموجوادآکتورسینما

هزینههربچهچند؟

خیابانی که به واسطه گزارشهای خاص خود ،دایم سوژه
فضای مجازی است ،حاال به واسطه ورود به سینما سوژه
کاربران شده است .خیابانی قرار است در فیلم «بعد از
اتفاق» به کارگردانی پوریا حیدری اوره و تهیه کنندگی
شهاب حسینی بازی کند .این فیلم به موضوع آرزوهای
یک کودک میپردازد که بنا دارد به تیم پرسپولیس
گل بزند .بهرام افشاری ،رضا ناجی ،رضا کیانیان و گالره
عباسی در کنار علی انصاریان و جواد خیابانی بازیگران
این اثر سینمایی هستند .کاربران اما به حضور خیابانی
واکنش طنز داشتند .کاربری نوشت« :مگه عمو جواد تا
االنم نقش یک گزارشگر رو بازی نمیکرد؟!» کاربر دیگری
نوشت« :فیلمی که جواد خیابانی توش بازی کنه قطعا
جواد خیابانی توش بازیگره» .کاربری هم نوشت« :دیگه
از بازیکن بازیگر داریم به گزارشگر بازیگر می رسیم».

گزارشی از هزینه هر بچه که به هزینه های خانواده
اضافه می شود ،در فضای مجازی مورد توجه قرار
گرفت و باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد.
در این گــزارش به نقل از گــزارش مرکز آمار آمده
است« :بچه ماهانه بهطور متوسط  ۵۸۰هزار تومان به
هزینههای خانواده اضافه میکند و هزینه یک خانواده
دو نفره را از ساالنه  ۵۶میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به
 ۶۳میلیون و  ۱۰۰هزار تومان میرساند ».کاربری
نوشت« :از یه طرف اعالم میشه برای مثبت بودن رشد
جمعیت کشور باید کاری کرد ،از یه طرف این هزینه
های سرسام آور جلوی راهمون قرار داره ».کاربر
دیگری نوشت« :دلم برای شور و هیجان خانواده های
قدیمی که  5-4تا بچه توی هر خونه بود تنگ شده.
االن هر خونه یک بچه ،داریم به بچه ها ظلم می کنیم».





2.9 M views

2.4 M views

همتبلندمادر 75سالهشهید

جزیرهعروسدزدها!

تصویری از مادر  ۷۵ساله یکی از شهدای شهرستان
نهاوند در حال بافت قالیچه ای در شبکه های اجتماعی
منتشرشدکهبازتابزیادیدرپیداشت.اینمادرشهید
باهدف اثبات عشق مادرانه دراین سن سواد آموخت تا
بتواند وصیتنامه فرزند شهید  ۱۷ساله اش را روی
قالیچهببافد .خانم گل بانو سوری مادر شهید عزتا...
کرمعلی در اقدامی مادرانه در حال بافتن وصیتنامه
فرزند شهیدش روی قالیچه است تا بتواند از این راه نام
و یاد فرزندش را برای همیشه زنده نگه دارد .کاربران
به این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این
مادر در سن  75سالگی برای زنده نگه داشتن یاد شهید
درس خوند تا وصیت نامه فرزند شهیدش رو چاپ کنه.
توی این مسیر ما چه کاری کردیم؟» کاربر دیگری نوشت:
«مادر است دیگر؛ برای زنده نگه داشتن یاد فرزند
شهیدش توی 75سالگی هم درس می خواند».

شاید باورتان نشود اما جزیره ای در اندونزی وجود دارد
که رسم عروس دزدی در آن رواج دارد .عروسدزدی
کاری مناقشهبرانگیز در سومباست و روایتهای مختلفی
درباره خاستگاه آن وجود دارد؛ اعضای خانواده یا دوستان
مردی که میخواهد با زنی ازدواج کند آن زن را میدزدند.
باوجوداینکهگروههایمدافع حقوقزنانمدتهاستکه
خواهان ممنوعیت این کار شدهاند ،اما همچنان در بعضی
نقاط سومبا ،جزیرهای دورافتاده در اندونزی ،این کار
ادامه دارد .اما در پی ضبط ویدئوی دو فقره عروسدزدی
و پخش آنها در شبکههای اجتماعی ،دولت مرکزی حاال
خواهان پایان یافتن این کار شده است .کاربری نوشت:
«این دیگه چه رسم وحشتناکیه که بعضی جاهای دنیا
دارن ».کاربر دیگری نوشت« :راه دور نریم یه رسم و
رسومی توی بعضی از روستاهای کشور خودمون درباره
ازدواج وجود داره که اصال غیر قابل باوره».





3.1 M views

3.4 M views

تحویلندادنبیمارفوتیبهخاطر 4.5میلیون!

درآرزویشناسنامهوتحصیل

روز گذشته تصویر فاکتور یک بیمار فوتی در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که ادعا شده است متعلق به
بیمارستان اسالمشهر است .همچنین در شرح این ادعا
آمده است که بیمارستان به دلیل تسویه نشدن هزینه
های بیمار فوتی از تحویل جسد خودداری کرده و در ازای
آن چهار شناسنامه و چهار کارت ملی خواسته است که بعد
از ترخیص همراهان متوفی اقدام به تسویه چهار میلیون
و  500هزار تومان کنند .اما این اتفاق هم میسر نشده
چون متوفی فقط دارای یک فرزند دختر و عضو کمیته
امداد امام خمینی است و هیچ کسی را ندارد .کاربری
نوشت« :باالخره بیمارستان هم باید هزینه هاش رو
در بیاره .یک نهاد باید این نوع هزینه ها رو تقبل کنه».
کاربر دیگری نوشت« :صرفا نمیشه با یک ادعا توی فضای
مجازی علیه یک بیمارستان که این روزها درگیر کروناست
جبهه گرفت».

ویدئوی تلخی از آرزوهای یک نوجوان اهل سیستان و
بلوچستان که دوست دارد درس بخواند و کشورش را
آباد کند اما حتی شناسنامه ندارد مورد توجه کاربران
قرار گرفت .این نوجوان در بخشی از صحبت هایش می
گوید« :منی که دارم درس میخوانم وقتی شناسنامه
نداشته باشم چه کاری میتوانم برای کشورم کنم؟ کجا
را میتوانم آباد کنم؟ کمیته امداد میگوید نه پدرت
شناسنامه دارد و نه خودت .فقط مادرت شناسنامه دارد
که آن هم قبول نیست .ما حتی یارانه هم نمی گیریم و
به سختی زندگی میکنیم ».کاربری نوشت« :واقعا از
مسئوالنکمیتهامدادوثبتاحوالوهرنهادیکهمیتونه
به این خانواده ها کمک کنه می خوایم که وارد گود بشن
و این موضوع رو حل کنن ».کاربر دیگری نوشت« :فکر
نکنمخانوادههاییکهاینمشکلرودارنزیادباشنپس
میشه براش راه حل پیدا کرد البته اگه عزمی باشه».

امکانات بیشتر در توئیتر با پرداخت پول
جک دورسی ،مدیرعامل توئیتر ماه گذشته اعالم
کرد ،روی یک سرویس اشتراک ماهانه فکر
میکند.حاالاینشرکتازکاربراندرباره
قابلیتها و ویژگیهای درخواستی این
سرویس نظرسنجی کــرده اســت .گفته
میشود این شرکت قصد دارد امکانات
مدنظر کاربران را در سرویس اشتراکی خود
بگنجاند.بهگزارشفارنت،ازجملهاینقابلیتها

میتوان به لغو ارســال توئیت و همچنین حذف
تبلیغات اشــاره کــرد .در ایــن نظرسنجی از
کاربران خواسته شده تا میزان اهمیت
ویژگیهای کاربردی توئیتر را مشخص
کنند .این ویژگیها شامل مــوارد زیر
است:
لغو ارســال توئیت (ایــن ویژگی به کاربر
امکان میدهد تا ۳۰ثانیه پس از ارسال توئیت آن

تصاویر پربازدید فضای مجازی
تبلیغموثر

تبلیغیک
باشگاه
شمشیر
بازی:بهترین
ورزش دوران
کرونا،همراه
باماسکو
دستکش.تازه
اگهکسیبه
شمانزدیک
شدباشمشیر
بزنیدش!

روابطپکن-واشنگتناز«جنگتجاری»تا«جنگکنسولگریها»هرروزتیرهترمیشود
پشتپردهاینتنشچیست؟

یخچال از  26.5تا  50میلیون

بااینگرون
شدنیخچال
کهتوییک
ماهاز26.5
به 50میلیون
رسیدهدیگه
بایدخانوادهها
تویجهیزیهاز
اینکلمنآبیا
بذارن!

ماسکترسناک

اینمیهمدل
ماسککه
همزمان
باعثمیشه
همکرونا
نگیریو
هممردم
ازتبترسن
وفاصله
اجتماعی
رورعایت
کنن!

دوشخیابانی

ایندیگه
تهواقعیته،
جاهاییمثل
تخت،پشت
میزو...که
میشهاستفاده
کرداینترنت
ضعیفهاما
جاهایدیگه
اینترنت
عالیه!

اپندای مهرابن یا اژدهای خمشگین

توی بغداد
این قدر هوا
داغ شده که
مغازه دارها
برای کمک به
مردم گرمازده
از توی
مغازشون
لوله کشی
کردن و دوش
آب سرد نصب
کردن
اینترنتدرخانه

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

راحذفکند)،رنگهایسفارشیبرایاپتوئیتر،
امکان ارســال ویدئوهای طوالنیتر و با کیفیت
و وضــوح باالتر ،نمایش تجزیه و تحلیل دقیقتر
توئیتها ،نشانهای سفارشی بــرای پروفایل
(بهطور مثال نشان یک خبرگزاری خاص برای
خبرنگاران) ،پاسخهای از پیش تعیین شده برای

نبیشریفی-ازدوره«دنگشیائوپینگ»تااوایلدههاخیر
میالدی«مخفیکردنتواناییوبهانتظارنشستن»شاخصه
بارز سیاست چینی ها در ارتباط با دیگر کشورهای جهان
بود .هنری کیسینجر ،وزیر خارجه سابق آمریکا ،زمانی
گفته بود «دیپلماسی پکن چنان غیرمستقیم و ماهرانه
بود که ما در واشنگتن خیلی وقتها اصال متوجه موضوع
نمیشدیم».پکنامادرسالهایاخیردیگرنهتنهاچیزی
برای پنهان کاری در حوزه سیاسی و نظامی ندارد ،بلکه در
ماههای گذشته در پی شیوع کرونا و جنگ کنسولگریها
نشان داده در مقابل تنش آفرینی آمریکا ،بزرگ ترین
رقیب خود صبر پیشه نخواهد کرد .حال سوال این است
کهسرانجاماینرویاروییچهخواهدشد؟

اوباما و راهبرد گردش به شرق
برایآنکهبدانیمسرانجاماینرویاروییچهخواهدشد،ابتداباید
بدانیم که چین از چه زمانی از سوی کاخ سفید به عنوان تهدید
مطرح شد .هرچند فرایند توسعه اقتصادی و تالش چین برای
پیشرفت در حوزه نظامی از دهه اول قرن  ،21در اتاق فکرهای
آمریکاییرصدمیشد،اماپکندرآنزمانبهعنوانتهدیدجدی
مطرحنبود.تااینکهدرسال 2011باراکاوباماراهبردچرخش
بهسمتشرقآسیارادردستورکاردولتشقرارداد.درادامهاین
راهبرد ،اوباما در نخستین سفر خارجی پس از پیروزی دوباره در
انتخاباتریاستجمهوری(،)2012بهجنوبشرقآسیاسفرو
درنشستاعضای«اتحادیهمللآسیایجنوبشرقی»(آسهآن)
شرکت کرد .تعامل کاخ سفید و «آسه آن» ،به منظور پیاده سازی
راهبرد متعادل سازی قدرت آمریکا در آسیا بود .یکی از راههای
مهار (اقتصادی) پکن ،ایجاد اتحاد نزدیکتر ،از جمله اتحاد
اقتصادیباهمسایگانچینبود.فرصتیکهباخارجشدنترامپ
ازپیمانتجاری ترانسپاسیفیک()TPPعمال منتفیشد.باراک
اوباماهمچنیندردوسالپایانیدولتشبهدلیلتحرکاتپکندر
دریایجنوبیچین،تالشاینکشوربرایتوسعهنظامیاشرابه
دیدهتهدیدمینگریستبههمیندلیلدرآخرینسندامنیتملی
آمریکا اعالم کرد که «ما همچنان مراقب مدرنیزه شدن نظامی
چینهستیم».درآنزماناگرچهبهنظرمیرسیدچینهنوزآماده
ورود به حوزه رقابت استراتژیک با آمریکا نیست ،اما این واقعیت
وجود داشت که هر چه زمان به جلو می رود چین به نقطه گریز
نزدیکترمیشود،چراکهحزبکمونیستچینبرآنبودتاسال
،۲۰۴۹یعنیدرصدمینسالگردتاسیسجمهوریخلقچین،
تبدیلبهیکابرقدرت برترنظامیشود.

خطر آمریکای چینی درراه است؟
پس از اوباما ،دولت ترامپ نیز در سند راهبرد امنیت ملی توجه
ویژهای را معطوف به چین کرد .اما لحن سیاست خارجی ترامپ
در قبال پکن جدی تر و تنش آلودتر شد .درست یک ماه پس
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال  ،2016در
حالی که ترامپ هنوز کاخ سفید را از اوباما تحویل نگرفته بود،
وی سیاست «چین واحــد» را که از زمان جیمی کارتر پیگیری
می شد زیر پا گذاشت و در تماسی تلفنی با «تسای اینگ-ون»
رئیس جمهور تایوان گفت و گو کرد .کمی بعد ،در آذر  ،96در
روزهایی که داعش یکی پس از دیگری سنگرها و سرزمین های
تحت کنترلش را از دست میداد ،جمیز متیس ،وزیر دفاع وقت
آمریکا،درتوضیحسند راهبرددفاعیجدیدآمریکا،خطرتوسعه
سریعقدرتنظامیچینوافزایشسیاستهایتعرضیروسیه
را بیشتر از تروریسم دانست .او تأکید کرده بود که «ما به مبارزه با
تروریسم ادامه خواهیم داد ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با
قدرتهاینظامیبزرگ،اولویتاصلیامنیتملیآمریکاست».
ژنــرال رابــرت اسپالدینگ نیز که زمانی در وزارت دفاع دولت
ترامپ روی راهبردهای مقابله با چین کار می کرد ،در کتابی به
نام«جنگپنهانی،چگونهوقتینخبگانآمریکاخواببودند،چین
کنترل را به دست گرفت» نوشت :خطر چین به مراتب از خطری
که اتحاد جماهیر شوروی داشت ،جدیتر است چون «چین به
عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با داشتن تماس و دسترسی
بهخصوصبهداخلدستگاههایدولتهاوتمامنهادهایغربی،

پاسخ سریع به توئیتها .ویژگیهای استخدام و
جذب نیرو ،استیکرها و هشتگهای سفارشی،
نمایش تعامالت گذشته کاربر با دیگر کاربران،
تعریف «نقش کاربر» برای دسترسی دادن آسان
شرکتها بــدون دسترسی بــه پــســورد اصلی و
تبلیغاتکمتریاحذفکلیتبلیغات.

تواناییاشازآنچهازعهدهشورویبرمیآمد،بیشتراست».رخنه
چیندراقتصادآمریکایکیازدالیلیبودکهباعثشدترامپنتواند
بهنتیجهمطلوبخودازجنگتعرفههایتجاریدستپیداکند.
بنابراینجنگباچیندوبارهازاقتصادبهسمتسیاستکشیده
شد .برگزاری مانور بزرگ با کره جنوبی و ارسال دو ناو هواپیمابر
برای هشدار به چین درباره مناقشه دریای جنوبی چین ،تحریم
مقاماتچینیبهبهانه سرکوبمسلماناناویغور،اتهامجاسوسی
به شرکت هــواوی ،مداخله در اعتراضات مدنی هنگ کنگ،
پروپاگانداواستفادهازکلیدواژه«ویروسچینی»برایکووید19-
و نبرد کنسولگری ها نمونه هایی از تالش ترامپ برای به چالش
کشیدن چین بوده است .حاال تنش به جاهای باریک کشیده
است .مایک پمپئو ،وزیر خارجه می گوید که برخورد با چین
«ماموریتدورانما»استوگرنه«چینماراتغییرخواهدداد».

پا روی دم اژدهای زرد
از دهه  70میالدی تا اوایل دهه اخیر به نظر می رسید که
چینیهاتمایلیبهابرازقدرتنداشتند.امادرسالهایاخیر
چین به تناسب تهدیدهای موجود و افزایش توان اقتصادی و
سیاسیونظامیخود،تصویربیرونیاشراازپاندایبیخطر
و دوست داشتنی به اژدها تغییر داده است .مارس 2018
شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین ،در سخنرانی افتتاحیه
نوزدهم کنگره سراسری حزب کمونیست این کشور ،برای
اولین بار از جمهوری خلق چین به عنوان «یک قدرت بزرگ»
و «کشوری نیرومند» نام برد که با توجه به موقعیت کنونی باید
«نقش جهانی خود را مسئوالنه ایفا کند» .عبور از «دیپلماسی
ماسک» ( ماسکهای اهدایی) در روزهای نخستین شیوع
کرونا در جهان و رسیدن به راهبرد «گرگ های مبارز» نشان
داد که چین دیگر تحقیر و تهدید سیاسی را بر نمی تابد .از
آن زمان بود که دیپلماتهای چینی دیگر هیچ تهمتی را
بی جــواب نگذاشتند .ضرب االجــل به آمریکا بــرای بستن
کنسولگریاش در «چنگدو»ی چین ،پس از آن که کاخ سفید
دستور بستن کنسولگری چین در شهر «هیوستون» ایالت
تگزاسراصادرکرد،نشانمیدهدپکندیپلماسیفعاالنهای
را برای مقابله در پیش گرفته است.
این روند نشان می دهد که ریشههای رقابت کنونی بین
چین و آمریکا به رهبران یا رژیم کشورها ربطی ندارد و بیشتر
به توزیع قدرت و راهبردهای ویژه دو کشور مربوط است.
البته ،این بدان معنا نیست که سیاستهای داخلی یا رهبری
فردی در افزایش شدت رقابت یا مهارت آنها در پیشبرد این
رقابت هیچ اهمیتی ندارد .تنازعی که شاید تصویر نظام
جدید بین الملل از آن بیرون بیا ید.

