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مى شوند توجه کاربران شبکه هاى اجتماعى را جلب کرد

يادداشت

چرا کسى زامبى هاى فضاى مجازى را مهار نمى کند؟

سیاوش باقى
روزنامه نگار

حضور و فعالیت زامبى هاى فضاى مجازى اتفاق جدیدى 
نیست. از زمانى که شبکه هاى اجتماعى راه افتاده، شاید مثل 
بسیارى از جوامع دیگر در دنیا، با پدیده اى به نام اکانت هاى 
ساختگى و غیرواقعى روبه رو بوده ایم که نیات شخصى خود 
را دنبال مى کرده اند. گاهــى مطالب غیرقابل بیان با هویت 
واقعى را منتشــر مى کردند، گاهى شــایعه مى ساختند یا 
به انتشار مطالب مســتهجن مبادرت مى کردند. اما آن چه 
در میان کاربران ایرانى قابل مشــاهده بود و احتماال کمتر 
مشــابهى در نمونه هاى بین المللى دارد، حمالت فراگیر و 
رفتارهاى خشونت آمیز دسته جمعى است. براى این رفتارها 
هم نمونه زیاد است؛ از حمله به صفحه کوبیاك، والیبالیست 
لهستانى تا حمله به صفحه ماریا کوماندیانا، مجرى مراسم 
قرعه کشى جام جهانى (که چرا به دلیل لباس نامناسب تو 
نمى توانیم مراسم را زنده ببینیم!) از جمله به صفحه مسى به 
دلیل گل زدن به ایران تا حمله به پیج بنجامین ویلیامز، داور 
استرالیایى بازى ایران-عراق در چارچوب جام ملت هاى آسیا 
تا این اواخر حمله به صفحه کایل واکر مدافع منچسترسیتى 

که چرا با جهانبخش بازیکن ایرانى برایتون درگیر شده اى!
حمالتى که معموال با ابــراز گالیه و تذکر منتقدان همراه 
بوده و براى نمونه، عادل فردوسى پور - که جاى خالى اش در 
این موارد بشدت احساس مى شود- بارها به این رفتار کاربران 
اعتراض کرد و از آنها خواســت تا نظرات شــان را به شکل 

مدنى تر ابراز کنند و آبروى ایرانى ها را نبرند.
اما موارد متفاوت این رفتارها، چیزى اســت که بیشتر در 
حوزه هاى اجتماعى و سیاســى و آن هم در فضاى داخلى 
به چشــم مى آید. در این زمینه پیش از ایــن با واکنش به 
سلبریتى ها مواجه بودیم. مثال کافى بود مهراب قاسم خانى 
یا  هانیه توســلى یا ایکس یا ایگرگ، مطلب و عکســى به 
اشتراك بگذارند که براى بخشى از کاربران جالب نباشد یا 
به آن معترض باشند. چیزى که اغلب مى دیدیم و هنوز هم 
مى بینیم حمله دسته جمعى و فراخوان در صفحات پربازدید 
براى حمله به صفحه مورد نظر اســت، تــا گوینده و هفت 
جدش از حرفى که زده اند، پشیمان شوند و ابراز ندامت کنند. 

فرهنگى که به خصوص در جوامع هوادارى فوتبال بسیار رایج 
است و دایم دیده مى شود، یعنى غیرممکن است که مجرى 
یا گزارشگرى، عمدا یا سهوا حرفى علیه تیمى بزند یا کرى 
بخواند یا گافى بدهد و با امواج وحشــتناك زامبى هایى که 
براى فحاشى و تخریب او یکصدا شده اند، مواجه نشود. مورد 
اخیرش هم حسین کلهر، مجرى برنامه سالم صبح به خیر 
شبکه ســه بود که شــوخى اش با لوگوى باشگاه استقالل 
نزدیک بود او را از زندگى ساقط کند. حتى باشگاه استقالل 
هم با واکنشى احساسى وارد میدان شــد و از صداوسیما و 
شبکه و همه خواستار عذرخواهى بابت یک شوخى البته نابجا 

شد.
اینها را داشته باشید. اما چیزى که مى خواهیم درباره آن 
حرف بزنیم، زامبى هاى سیاســى و فرهنگى اند! کاربران و 
اکانت هاى بى نام و نشانى که براى هر اتفاق مطلوبى جوسازى 
مى کنند و هورا مى کشند و براى هر فرد و اتفاق و اظهارنظرى 
که نپسندند، آتش جهنم را مقابل چشم مى آورند. بخشى 
از این کاربران هم خارج نشــین هاى مخالف نظام هستند 
که باز خودشان دودسته اند؛ اول آلبانى نشین هایى هستند 
که تصویر و اخبارشان هم بیرون آمد و به طور سازمان یافته 
مى نشــینند تا براى براندازى و علیه هر جریــان و رویداد 
مثبتى در کشور توییت بزنند و الیک و پست بگذارند، بعد 
هم ایرانیان مهاجر سلطنت طلب یا معارض اند که در گوشه 
و کنار دنیا هم وغم شان اظهارنظر درباره مسائل داخلى ایران 
اســت و با هر کس که مثل آنها فحاشى نکند و تا بیخ و بن با 
وضع کنونى مخالف نباشد، دشمن اند. این دو دسته چنان 
افراطى اند که حتى شبکه هاى تلویزیونى خارج از کشور را 
برنمى تابند و بى بى سى و غیر از آن را هم محافظه کار و خائن 

مى دانند!
اما آن بخش از کاربران که مورد نظر این مطلب اســت، 
کاربرانى ظاهرا از داخل کشورند که به شکلى هماهنگ و 
مشکوك همان اهداف جنگ طلبانه و خصمانه خارجى ها 
را دنبال مى کنند. کاربرانى کــه اینها هم زامبى وار درحال 
حمله به دولت و فحاشــى به چهره هــاى نظام اند و از هر 
برخــورد نظامى که بوى به آتش کشیده شــدن منطقه را 
بدهد، اســتقبال مى کنند و البته زیر پیج هاى چند چهره 

تندرو سینه مى زنند و هوادارى مى کنند.
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يادداشت

چشم شوراى شهر روشن!

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

همیشه پاى صحبت دولتمردان 
که مى نشــینى، مى گوینــد دولت 
باید ناظر باشــد و تصدى گرى را به 
دیگران واگذار کنــد. برخى هم پا را 
جلو مى گذارند اما واقعیت همیشه 
طور دیگرى رقــم مى خورد و حتى 
آنهایى که کسب و کار مستقلى دارند 
و مردم هم به آنهــا اعتماد کرده اند، 
در آزمــون و خطایى دایمى، گرفتار 
چنگ اندازى هاى رسمى مى شوند. 
شــاید براى همین هم هســت که 
در بخش زیرســاخت ارتباطى اعم 
از راه و شــبکه هاى ارتباطى، انرژى 
و تأمیــن آب هیــچ اتفاقــى بدون 
سرمایه گذارى مســتقیم دولت رخ 
نمى دهد. شــاید بــراى همین هم 
هســت که هیچ کارى در آموزش و 
پرورش قابل برون ســپارى نیست. 
شــاید بــراى همین هم هســت 
کــه  در بخــش درمــان، هزینه ها 
را ســازمان هاى بیمه گــر از جیب 
دولــت پرداخت مى کننــد. حتى 
مداخــالت دولــت در بخش هاى 
واگذارشده به بخش خصوصى ادامه 
دارد؛ دولــت در انتخــاب مدیران و 
سیاســت گذارى هاى آن دخالــت 
مى کنــد، درحالى که ایــن صنایع 

ظاهرا خصوصى سازى شده است.
حاال با خبرى که محسن پورسید 
آقایى داده درباره تاکسى هاى اینترنتى 
و اقداماتى که شهردارى در این راستا 
داشته، معلوم شده که دستورالعملى 
در ایــن زمینه با هماهنگــى وزارت 

کشور تهیه و به زودى اجرایى خواهد 
شد؛ یعنى تا پایان تابستان و از ابتداى 
مهر تمام تاکسى هاى اینترنتى تحت 
نظارت شهردارى قرار مى گیرند. قصه 
هم از آن جا شروع شد که شهردارى 
تهران که با بحــران تخصیص منابع 
مالى جدید مواجه است، علیه اتحادیه 
کسب وکارهاى مجازى به دلیل صدور 
مجوز براى تاکســى هاى اینترنتى 
طرح شکایت کرده و حاال پیروزمندانه 
تاکسى هاى اینترنتى را تحت نظارت 
خود درآورده است و باید گفت چشم 

شوراى شهر روشن!
آن چه امروز بر ســر تاکسى هاى 
اینترنتى مى خواهنــد بیاورند نیز 
حاکــى از نگاه مدیریت و ســنتى 
ماســت که همــواره منابع محور 
بــوده  و بــه جــاى بهــره ورى به 
دنبــال افزایش منابع هســتند. با 
تســلط شــهردارى بر موفق ترین 
اســتارتاپ هاى کشــور که بخش 
عمــده اى از مردم با همــکارى یا 
اســتفاده از امکانات آنهــا (فارغ 
از خدماتــى که دولــت در بخش 
حمل ونقل عمومى انجام مى دهد) 
گذران زندگى مى کنند، در آینده 
شــاهد چه تحولــى خواهیم بود، 
جز فاصله گرفتــن از ایده آل هاى 
مردمــى و تبدیل شــدن افراد به 
کارمنــدان بى انگیــزه سیســتم 
حمل ونقل شهرى؟ رضایت مردم 
از خدمــات حمل ونقــل عمومى 
به چه میزان اســت که آنها را رها 
کرده ایم و در پى گســترش حوزه 
و مایملک شــهردارى ها در بخش 

خصوصى هستیم؟
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 خبرهاى کذب علیه 
هالل احمر در روزهاى اخیر 
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حاشیه سازان: یا 
فسادی می یابیم یا 
فسادی می سازیم ! 

   صفحه 12

   صفحه 9

ببند کوله سفر را
دیدار نزدیک است

بهانه های 
تمام نشدنی 

ایرالین ها برای 
گرانفروشی

چطور مسافر اربعین شویم؟

علیرغم وعده ها
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