دلنوشته

سرکوب
خیزش قیمتها

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

بــه نظر من جنبشهایی در بــازار راه افتاده
که باید سرکوب شوند .جنبش و خیزشهای
خطرناک بــه نام «جنبش قیمــت ها» .باید
چنان مشت محکمی به دهان یاوه گوییهای
قیمتها بزنیم که فک قیمتها پایین آید .این
جنبشهای خطرناک ایــن خیزش قیمتها
بد جور باعث ریزش آبروی ما میشــود .من
که خودم به ســهم خــودم بارها خودجوش
در ســرکوب قیمتها مشارکت کردم مثال با
تحریم خرید کاال سعی کردم جنبش قیمتها
را سرکوب کنم اما متاسفانه فعال فقط خودم
ســرکوب شدم ،سرخورده شــدم .حتی نایی
برای شعاردادن بر علیه قیمتها هم ندارم.اما
خیزش قیمتها باید تبدیل به ریزش شــوند.
نمیدانیــد چه آبرویی از ما در این ایام گرانی
ریزش کرد؟ مثال بعــد از مدتها دوری و انزوا
از رفتن به قصابی محــل باالخره با پولی که
پس انداز کرده بودم به قصابی رفتم و تقاضای
یک کیلو گوشــت کردم ولی قصاب یک کیلو
و دویست گرم روی ترازوی دیجیتال گذاشت
وقتی بهای گوشت را در صفحه نمایشگر ترازو
دیدم و متوجه شــدم قیمت بهای گوشــت
بیشاز دارایی موجود در خزانه من (کارت من)
اســت آرزو کردم ایکاش قدرت نامرئی شدن
داشــتم و در آن لحظه از مغازه قصابی غیب
میشــدم .آه چه تلخ اســت کسری بودجه و
شــرمندگی جلوی قصاب! حتی وقتی قصاب
قیمت را اعالم کرد انگار یک بیانیه تند و تیزی
قرائت کرد که در ذهنم تشــویش و نگرانی و
دلواپســی ایجاد کرد یا انگار با ساطورش مرا
بــه دو نیم کــرد .در آخر هم پول دویســت
گرم گوشــت اضافه را به قصاب بدهکارشدم.
البته مشــکل من فراتر از این است که علتش
قصاب باشد دشــمن اصلی من قیمتهاست.
چه خــوب گفت ایوان کلیما ":موضوع اپیزود
گرفتاریهای ما فقط تامین مایحتاج نیســت
کاهش ارزش انسانی است" به نظر من خیزش
قیمتها هم باعث ریزش آبروی ما و هم ارزش
انسانی ما شده .این ریزش آبرو و ارزش انسانی
را در قصابی خوب حس کردم.
بــه نظر من خیــزش قیمتها باعث شــده
فراموش کنیم که به قول شــاعر :در زندگی
موســیقی هســت زندگی هســت لبخند و
شادمانی هســت" چون در زندگی ما لبخند
و شــادمانی و موسیقی نیست بلکه آبروریزی
هست!
لذا با الهام از ســخنان یــک نماینده مجلس
خطاب به مســئولین عرض میکنم :مردم به
کمتر از سرکوب قیمتها رضایت نمیدهند.
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امام علی (ع) :غیبت نشانه منافق است.

خواهیم کرد ».رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه اگر ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی محدودیتهای جدیدی
برای پروازهای کیش و قشم یا دیگر پروازها را ابالغ کنند،
آماده اجرای آن هســتید؟ تاکید کرد« :سازمان هواپیمایی
کشــوری مســلما تابع قوانین و مقرارت بوده و در زمینه
پروتکلهای بهداشتی نیز اگر هر محدودیت جدیدی به ما
اعالم کنند آن را اعمال خواهیم کرد».

نگرانی برای جزیره

بازی تاج و تخت  -دیوید بنیاف

کشفقدیمیترین
نقاشیجهان

قدیمیترین نقاشــی جهان مشخص شد .این
نقاشی بیش از  45هزار سال قدمت دارد و در
اندونزی کشف شده است .به گزارش عصرایران،
در این نقاشی ،یک گراز بر روی دیوار غاری به
تصویر کشیده شــده است .این تصویر نقاشی
شــده بر روی ســنگ برای اولین بار در سال
 2017توسط یک تیم تحقیقاتی دانشگاهی در
غاری در جزیره سوالویزی اندونزی کشف شد.
دسترسی به این غار بسیار سخت است.تاریخ
ترسیم این نقاشی با اســتفاده از فناوریهای
پیچیده بیش از  45هزار و  500ســال تعیین
شده اســت .این نقاشی باعث میشود آگاهی
پژوهشگران از روند توســعه ادارک بشر اولیه
و تعامــات اجتماعی و رابطــهاش با طبیعت
افزایش یابد.این نقاشــی میتوانــد جزئیات
بیشتری از زندگی انسان اولیه و روند تکاملش
ارائه کنــد .این گراز در انــدازه طبیعی آن بر
روی دیوارهای غار طراحی و نقاشــی شــده
اســت (54ســانتی متر ارتفاع و یــک متر و
33ســانتیمتر عرض دارد) .در کنار این گراز،
نقاشی دو گراز کوچکتر قرار دارند که به دلیل
نابودی بخشهایی از دیوار ،این نقاشیها آسیب
دیدهاند .پشت این گراز بزرگ ،دو تصویر دست
انسان نیز دیده میشود .این نقاشیها به رنگ
قرمز تیره هستند .دانشمندان میگویند بررسی
این نقاشیها مشخص میکند فرد یا افرادی که
آنها را ترسیم کردهاند از تجهیزات پیشرفتهای
برخــوردار بودند.قبــل از این از نقاشــیهای
دیگری مثل نقاشــی غار شــووه در فرانسه به
عنوان قدیمیترین نقاشی یا نقش دست انسان
نام برده میشد .این نقاشی حدود 30تا 32هزار
سال قدمت دارد .همچنین نقاشی غار السکو
فرانسه با عمر  32هزار ساله است.

ممنوعیتتبلیغسالحدرفیسبوک
به دلیل مراسم بایدن

> وضعیت جزیره نگرانکننده است

هجوم گردشگر این بار به جای شمال به جنوب.تصاویر نشان میدهد جزایر کیش ،هرمز
و قشم میزبان مسافران بسیاری بوده که پروتکلها را نیز رعایت نکردهاند .باید منتظر
موج بعدی کرونا بود.چه کسی پاسخگوی افزایش مرگ و میرهای کرونایی است؟
آفتاب یزد -گروه شبکه :باز هم تعطیالت چند روزه و عادی
شدن شرایط کرونایی ،مردم را راهی سفر کرد .آنهم در حالی
که مسئوالن حوزه بهداشت در خصوص پیک چهارم کرونا
هشدار میدهند .حتی میگویند موج چهارم کرونا شدیدتر
خواهد بود .اما باز هم عدهای گوششان بدهکار این هشدارها
نبوده و از زمان آغاز تعطیالت ،به طور بیسابقهای به قشم
و کیش هجوم بردند و ســبب نگرانیهایی برای مردم آنجا
و مسئولین بابت شیوع کرونا گشته اند .نکته اینجاست که
هیچ گونه ممانعتی هم در خصوص ورود این همه مسافر به
قشم و کیش وجود ندارد.
> ورود خودرو به قشم و کیش ممنوع شد

به دنبال ایــن اتفاق فریدون همتی اســتاندار هرمزگان
گفت« :با توجه به افزایش تعداد مســافران در هرمزگان با
تصمیم ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا به مسافران
هیچگونه خدماتی در پارکها و بوستان بنادر چارک برای
انتقال خودرو گردشــگران به کیش و قشم و سواحل ارائه
نخواهد شــد ».همتی با بیان اینکه مردم باید از سفرهای
غیرضروری خودداری کنند ،افزود« :در ورودیهای استان
هرمزگان تیمهای کنترل و مراقبت مستقر خواهند شد و
فرمانداران و نیروهای انتظامی در استان هرمزگان باید این
مصوبه را اجرا و مسافران را جهت بازگشت و عدم ورود به
استان هرمزگان تشویق کنند ».وی با اشاره به اینکه مردم
هرمزگان از دعوت اقوام خود که در سایر استانها اقامت
دارند ،خودداری کنند ،گفت« :مردم هرمزگان نیز به طور
جدی از سفر غیر ضروری به خارج از استان ،درون استان
و سفر به شهرها و روســتاها خودداری کنند ».استاندار
هرمزگان تصریح کرد« :از شهروندان هرمزگان خواستاریم

رئیس شبکه بهداشــت و درمان قشم نیز در گفتگو با ایرنا
اعالم کرد «:حجم باالی مســافران باعث شده تا وضعیت
جزیره قشم نگرانکننده شــود».حمیدرضا بهزادی افزود:
«بیشتر گردشگران شیوهنامههای بهداشتی همچون استفاده
از ماسک را رعایت نمیکنند که این امر کنترل شیوع کرونا
را مختل میکند .مسافران از تمامی نقاط کشور به قشم وارد
شــدهاند که این امر باعث جابه جایی ویروس خواهد شد».
رئیس شــبکه بهداشــت تصریح کرد« :فوج جمعیت به
اندازهای شدید بود که انجام پروتکلهای بهداشتی در عمل
غیر ممکن شد».وی افزود« :در روزها و هفتههای پیشین،
با همراهی مردم و نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی،
تعداد افراد بســتری در بیمارستانهای قشم کاهش یافته
بود که با شرایط موجود پیشبینی میشود دوباره بستریها
افزایش یابد».
> واکنش کاربران

که در صورت رفع خســتگی در مواقع مراجعه به سواحل
حتما در ماشینهای خود حضور داشته باشند و از حضور
غیرضروری در بازارها و ســایر مراکز و محیطهای عمومی
خودداری کنند».
> آمادگی برای اعمال محدودیت پروازهای کیش و قشم

از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
که وظایف محوله در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشــتی
پروازها انجام شده و اگر اعالم کنند آماده اعمال محدودیت
در این زمینه نیز هســتیم .به گزارش ایسنا ،تورج دهقان
زنگنه ،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره این مسئله
و اینکه آیا محدودیتهایی در این زمینه به ســازمان ابالغ
شده است یا خیر؟ اظهار کرد« :وظیفه سازمان هواپیمایی
کشوری نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده
برای پیشــگیری و مقابله با شــیوع ویروس کروناست که
تاکنون این اتفاق با دقت تمام انجام شده است ».وی افزود:
«یکی از این پروتکلها اعمال محدودیت  ۶۰درصدی پذیرش
مسافر در پروازهای داخلی است که همچنان رعایت میشود
و از این به بعد نیز بر روند اجرای دقیق و درست آن نظارت

اما هجوم مردم به قشم و کیش با واکنشهای انتقادی کاربران
شبکههای اجتماعی روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:این جماعت باید
یه جریمه به یاد ماندنی بشن تا طعم این سفر رو هیچ وقت
فراموش نکنند».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد«:واقعا که .باز هم
مسافرتها که همچنان بدون رعایت پروتکلها برگزار میشه
و ما دوباره شاهد موج دیگر کرونا خواهیم بود».
کاربران دیگر نوشــته اند«:اینا همونهایی هستند که توی
دورهمیها خیلی روشنفکرانه حرف میزنند و به دولت وهمه
چی انتقاد میکنند! خوب بابا شعور هم خوب چیزیه!»« ،چرا
فقط از مســئولین ومدیران انتقاد میکنیم یک بار هم این
انتقاد به طرف خودمون برگرده که واقعا بیتدبیر و بیفکر
هســتیم» « ،تازه اینها کسانی هســتن با ماشین در حال
مسافرت هستن اونایی که با هواپیما جا به جا میشن بماند
با همین بیتدبیری االن شمال کامل قرمز شده»« ،جادهها
رو ببندین.محدودیتها جدی باشه بخدا اگه سخت گرفته
نشه روز به روز بدتر میشه کرونای لعنتی در ضمن من خودم
شاهد این هستم کسانی که قبال ماسک میزدند االن با زرد
شدن وآبی شدن شهرها دیگه نمیزنن میگن کرونا تموم شده
خواهشا رسانه مردم رو آگاه کنه با این ماسک نزدنها دوباره
برمی گردیم به روزهای قرمز کرونا»

شائبههای فروش تابلوی آیدین آغداشلو در حراج تهران
میشه وقتی کسی میترسه شجاع هم باشه؟
آره این تنها زمانیه که میتونه شجاع باشه!
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یک تابلو 12میلیارد تومان؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :سیزدهمین حراج تهران که به خاطر
کرونــا چند بار عقب افتاده بود ،روز  ۲۶دی ماه برگزار شــد و با
چکش خوردن تابلویی از آیدین آغداشــلو به قیمت  ۱۲میلیارد
تومان ،رکورد قبلی آن شکســته شد .اما از حراج تهران با عنوان
بزرگترین مرکز خرید و فروش اثر هنری در ایران یاد میشــود.
حــراج تهران فعالیت خود را بهطور رســمی از  ۲۹خرداد ۱۳۹۱
در تهران آغاز کرد و تا کنون  ۱۳دوره از آن برگزار شــده اســت.
این حراج در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار میشود ،اما دوره
ســیزدهم آن به دلیل شــیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شد.
حراج تهران نهادی مســتقل ،خصوصی و بازار اصلی فروش آثار
هنرهای تجســمی همچون نقاشی ،مجسمه ،نقاشیخط و عکس
اســت .به طور کلی رقمهای باالی فروش آثــار هنری در حراج
تهران هر سال بسیاری را به تردید میاندازد .آنها میگویند این
ارقام با گردش مالی هنرهای تجســمی کشور همخوانی ندارد .از
همیــن رو برخی ،به این حراج اتهام پولشــویی زده اند .اما دوره
سیزدهم حراج تهران به دلیل شیوع کرونا دو بار به تعویق افتاد و
سرانجام روز  ۲۶دی  ۹۹به شکل آنالین برگزار شد .در این دوره
 ۱۱۰اثر به فروش گذاشــته شدند و با فروش  ۱۰۰اثر در مجموع
گردش مالی  ۸۸میلیارد تومان برای آن ثبت شد .این مراسم تنها

عقبنشینی
واتس اپ

آفتاب یــزد  -گروه شــبکه :واتســاپ
عقبنشــینی کرد .این شبکه اجتماعی چندی
قبل با نوتیفیکیشــنی به کاربرانش اعالم کرد
که اطالعات شــخصی آنان از جمله شــماره
موبایلشان را با فیس بوک به اشتراک میگذارد
و به کاربران تا  ۸فوریه مهلت داد با این قوانین
موافقت کنند .در غیر این صورت آنها مجبور به
حذف اپ بودند .اما این سیاست جدید واتساپ
به ضررش تمام شد و بسیاری از مردم در نقاط

شرکت فیسبوک اعالم کرد تبلیغات برای لوازم
جانبی ســاح و تجهیزات حفاظتی در آمریکا
را دســتکم تا  ۲روز پس از تحلیف جو بایدن
در  ۲۰ژانویه ،ممنوع میکند .به گزارش ایسنا،
این شــبکه اجتماعی به دنبال حمله هواداران
دونالــد ترامپ به کنگره آمریــکا در  ۶ژانویه،
اعالم کــرد اکنون تبلیغات بــرای تجهیزاتی
مانند ضامن اســلحه ،جلیقه و غالف اسلحه را
در آمریکا منع میکند .فیسبوک در یک پست
وبالگی اعالم کرد :در حال حاضر تبلیغات برای
سالح ،مهمات و تقویتکنندههای سالح مانند
صداخفهکن ممنوع اســت ،اما اکنون تبلیغات
بــرای تجهیــزات را هم منــع خواهیم کرد.
۳سناتور آمریکایی روز جمعه نامهای به مارک
زاکربرگ ،مدیرعامل فیسبوک فرستادند و از او
خواســتند به طور دائم تبلیغات محصوالتی را
که مشخصاً برای استفاده در مبارزه مسلحانه
طراحی شدهاند ،ممنوع کند .این سناتورها که
همه دموکرات بودند ،گفتند شرکت فیسبوک
بایــد این اقدام و دیگر اقدامات را انجام دهد تا
خود را در برابر چگونگی اینکه دشمنان داخلی
ایاالت متحده از محصوالت و بستر این شرکت
برای پیشــبرد اهداف غیرقانونی خود استفاده
کردند ،پاسخگو کند .فیسبوک روز جمعه ایجاد
هرگونه رویداد فیســبوکی جدید در مجاورت
مکانهایی نظیر کاخ سفید ،کنگره آمریکا در
واشنگتن و ســاختمانهای ایالتی کنگره را تا
 ۲۰ژانویه ممنوع کرد .افبیآی نیز نسبت به
تظاهرات مسلحانه که در آستانه مراسم تحلیف
برای واشنگتن و پایتخت تمام  ۵۰ایالت آمریکا
برنامهریزی شدهاند ،هشدار داد" .بازفید" این
هفته گزارش داد که فیسبوک در کنار مطالب
تبلیغکننده اطالعات کذب در مورد انتخابات
و اخباری در مورد خشــونت  ۶ژانویه ،در حال
انتشار آگهی برای تجهیزات نظامی بوده است.
یک سخنگوی شرکت فیســبوک اعالم کرد
تمام صفحات شناسایی شده در گزارش بازفید
حذف شدهاند و این شرکت در حال همکاری
با متخصصان اطالعات و تروریســم و نیروی
انتظامی است.

درخواست طالق به خاطر
دستپختعجیبشوهر!

با حضور تعدادی محدود از خریداران برگزار شــد و امکان خرید
تلفنی هم فراهم بود.
> اتهام کپی بودن؟

در این حراج ،تابلویی از آیدین آغداشلو ،به قیمت  ۱۲میلیارد تومان
چکش خورد و رکورد تمام دورههای حراج تهران شکسته شد .اثر
مذکور تابلویی دو لتهای است که «خاطرات امید» نام دارد .رکورد
قبلی حراج تهران متعلق به تابلویی از ســهراب ســپهری بود که
پنجمیلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان فروخته شد .اما این رکورد شکنی
با شــائبههایی همراه بوده اســت از جمله آنکه شماری از کاربران
گفتهاند اثر آغداشــلو یک کپی از یک نقاشــی دیگر است .اتهامی
که به تعدادی از دیگر آثار آغداشــلو هم زده شده و به گفته آنها،
شــماری از این آثار از آثار دوره رنسانس کپیبرداری شده .از سوی
دیگر بعضی کاربران شبکههای اجتماعی از چند روز قبل به حضور
دو اثر از آغداشــلو در این حراج اعتــراض کرده بودند .آنها معتقد
بودند به دلیل اتهامهای اخیر علیه آغداشلو ،پذیرش آثار او بیمعنا
بوده اســت .حاال برخی ناظران میگویند رکوردشکنی آغداشلو با
اتهامات اخیر علیه او بیارتباط نیست و این اتفاق برای شکستن جو
پیشآمده علیه این نقاش از پیش برنامهریزی شــده است .الزم به

مختلف جهانی از این پیام رسان کوچ کردند و
وارد تلگرام و ســایر پیام رسانها شدند .اکنون
به دنبال این اتفاق این پیامرســان اعالم کرده
که اجرای سیاســتهای خود مبنی بر دریافت
دسترسیهای اطالعاتی کاربرانش را به تعویق
انداخته اســت .اما از آنجا که واتســاپ در هند
بیشــترین کاربران را دارد و به سبب سیاست
جدیــدش منجر شــد که کاربــران هندی به
تلگرام کوچ کنند این شــبکه اجتماعی مجبور
شــده اســت برای
حفــظ کاربرانش در
این کشور در صفحه
اول روزنامههای هند
آگهیهایــی را چاپ
کند .گفته میشــود
درحال حاضر هندیها
در تلگرام لشگر 115
میلیونی هستند و با
رویگردانی کاربران از
واتساپ تعداد کاربران
این شبکه اجتماعی
هر روز بیشتر از قبل
میشود.

ذکر است که دیگر اثر آیدین آغداشلو در حراج امسال  ۶۰۰میلیون
تومان فروخته شد .اثر او در حراج دوره قبل نیز  ۸۵۰میلیون تومان
فروخته شده بود.
> اتهام تبانی

به گزارش انتخاب ،در حراج امســال ،قیمت پایه تابلوی «خاطرات
امید»  ۱.۲میلیارد تومان بود و  ۱۰برابر شدن آن در فروش نهایی
نیز واکنشهای زیادی داشته .از نظر بخشی از کاربران شبکههای
اجتماعی این افزایش قیمت با دیگر آثار حاضر در حراج همخوانی
ندارد چراکه قیمت نهایی آنها معموال با قیمت پایه فاصله زیادی
ندارد .برخی این اتهام را وارد کردهاند که به طور کلی تعدادی از آثار
در حراج تهران با تبانی ،با قیمت باال خریداری میشود تا صرفا به
صاحب اثر اعتبار بدهد.

اقداموحشتناکخوانندهمعروف
با پختن گربه مرده

عمل عجیب یک خواننده زن آمریکایی که اقدام به
پختن گربه دفن شده خود کرده بود او را به سوژه
رسانهها تبدیل کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران،
آزلیا ب ِنکس ،در این عمل عجیب اقدام به پختن
گربه خود کرد که قبال آن را دفن کرده بود .این
گربه که لوسیفِر نام داشت پیشتر بر اثر بیماری
مرده بود .در ویدئویی که این خواننده آمریکایی در
صفحه خود در یکی از شبکههای مجازی منتشر
کرده او را به همراه یکی از دوســتانش در حال
خارج کردن جســد این گربه از زیر خاک نشان
میدهد .در این ویدئو صــدای این زن جوان در
حالی که خاک را کنار میزند شنیده میشود که
میگوید" :گربه در داخل یک کیسه است ".در

صحنهای دیگر از این ویدئو زمانی که جسد گربه
مرده داخل دیگ در حال پخته شدن است دیده
میشود .در یکی از تصاویر دیگری که بنکس در
صفحه خود منتشر کرده بود جمجمه این گربه را
در کنار اشیاء دیگر نشان میداد.این ویدئو تا زمان
حذف شــدن از صفحه این رپر بینندگان زیادی
را به خود جلب کرد و موجب ترس و وحشــت
بســیاری از هوداران وی شد .در حالی که برخی
این ویدئو را تنها یک شوخی قلمداد کردند ،برخی
نیز وحشت خود را از دیدن آن ابراز داشتند .یکی
از کاربران در کامنتی نوشت" :آزلیا ب ِنکس زمین را
حفر کرده و گربه مرده خود را میپزد ،من حرفی
در مورد سال  ۲۰۲۱ندارم".

زنی به دلیل دســتور پخت عجیب همسرش
برای تهیه یک پیتزا با کیوی از او طالق گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،استالن یوهانسل
مردی سوئدی است که با هدیه گرفتن ۱۰کیلو
کیــوی از برادر خود نمیدانســت دقیقا باید
با این حجم از میوه چه کار کند .در ابتدا آنقدر
از ایــن کیویها خورد تا معــده درد عجیبی
گرفــت .بعد از این اتفاق تصمیم گرفت با این
کیویها یک دستور پخت جدیدی را اختراع
کند .اســتالن پیتزایی تهیه کرد و کیویهای
ورقه شده را روی آن چید و عکس این پیتزای
جدید را در داخل پیج فیسبوک خود به عنوان
یک شوخی گذاشت .این عکس بازدید بسیار
زیادی خورد و توسط بســیاری از افراد مورد
بازنشر قرار گرفت .همسر استالن در ابتدا فکر
میکرد این دستور پخت پیتزا با کیوی بسیار
احمقانه است ،اما وقتی این دستور پخت خبر
ساز شد عصبانیت او شدت گرفت و درخواست
طالق داد .البته گفتنی اســت؛ که این زوج از
قبل اختالفاتی داشتند که این کار موجب شد
دعوای آنها شدت بیشــتری بگیرد .استالن
گفت" :این عکس واکنشهای منفی بســیار
زیادی داشــت و همچنین باعث فروپاشــی
زندگی زناشــویی من شد .اما نکته قابل توجه
در این نظرات تهدید شدن من به مرگ است
که همه این تهدیدات به مرگ ارســال شده
از طــرف ایتالیاییها بوده اســت" .به گفته
استالن بیشتر نظرات در مورد تخریب فرهنگ
ایتالیاییها است .او ادامه داد" :من تهدیدات را
خیلی جدی نگرفتهام و بیشتر آنها را شوخی
تلقی کردهام" .اســتالن تصمیم گرفته است
که این تهدیدات را بــه توئیتر انتقال ندهد و
رویکرد جدیــدی را ارائه دهد .او تصمیم دارد
سال آینده به همراه یکی از دوستان خود برای
یافتن کسانی که او را تهدید کردهاند به ایتالیا
برود و آنها را به یک تکه پیتزای گرم کیوی
دعوت کند.

