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یادداشت

ستیز میان پالست فورم ها!
حسن روانشید

روزنامهنگار پیشکسوت

توییتر حس��اب کاربری بعضی رسانههای ایران را امروز و پس از گذشت تاریخ
مصرف جنگ ستارگان که حاال نوبت پالست فورم هاست تعلیق میکند.
طرح این مس��ئله بهسادگی نش��ان از آن دارد که ش��بکههای اجتماعی بدون
اس��تثنا وابسته به سیاستهای غرب میباش��ند .نریمان غریب یکی از کسانی
است که با نوشتن مقالهای علیه فضای مجازی اقتصادی کشور توانست توییتر
و فیسبوک را متقاعد کند تا تعدادی از حساب اپلیکیشن های ایران را مسدود
نماید.
ه��دف نهایی در این ش��بکههای اجتماعی به چالش کش��یدن نظام جمهوری
اسالمی ایران است که اتفاقات پشت پرده سال  ۸۸بهترین نمونه آن است .در
آن سال توییتر نقش پررنگی در اغتشاشات داخلی داشت و امروز همین شبکه
نگاهی به سوی حسابهای رسانهای در ایران دارد که شاید بتواند بار دیگر آن
ال متفاوت
وقای��ع را تکرار کند غافل از اینکه این روزه��ا وضعیت در ایران کام ً
اس��ت اما پیامدهایی که این پالست فورمها در شبکههای مختلف میتوانند بر
حسابهای کاربران داشته باشند متفاوت است.
چهار ش��بکه کالن توییتر ،فیسبوک ،گوگل و یوتیوب حاال زمینبازی پالست
ف��ورم ه��ا را به خود اختص��اص دادهاند که چون س��رورهای م��ادر در اختیار
آنهاس��ت ب��ازی را برای ما کمی س��ختتر میکند و تنها راه��ی که میتواند
ای��ن نبرد را با پیروزی ایران خاتمه دهد ایجاد س��ریع پالس��ت فورم هایی در
دامنههای سرزمینی و ملی میباشد.
مس��ئله پالس��ت فورم معضل جدیدی برای نفوذ در ایران نیس��ت که آمریکا
سالهاست از طریق چهار شبکه اجتماعی نامبرده و تا حدودی آمازون سعی بر
ال این تالش را از طریق ش��بکههای ماهوارهای انجام
نفوذ بر ارادهها دارد که قب ً
میداد و امروز س��عی دارد این هجمه امتحان ش��ده را با شبکههای اجتماعی
ادام��ه دهد و م��ا بهرغم همه تواناییه��ای خود اما همچن��ان در زمین بیگانه
مشغول بازی هس��تیم و بهش��دت نیازمندیم که موردحمایت رسانه ملی قرار
بگیریم تا درس��ت همانگونه که در سالهای نخستین انقالب اسالمی با ایجاد
ش��بکههای اجتماعی متنوع ازجمله العالم و حمایت از همس��وها توانستند تا
حدودی مانع نفوذ بیگانگان ش��وند امروز نیز بهسوی ایجاد پالست فورم هایی
مختص کش��ور بروند تا پشتیبانی تس��لیحاتی اپلیکیشن ها دراینباره مضاعف
ش��وند .مدیرت کالن جهانی در تکنولوژی  ITو  ITTبه همراه صهیونیستها
درصددند تا با تغییر س��بک زندگی در جوامع و اقوام متنوع موجودیت خود را

موج عدالتخواهی مردم،
ایران را متحول میکند ،اگر ...

در قالب برتری تداوم بخشند.
وقتی توییتر پس از بس��تن حسابهای کاربران رس��انهای در ایران که باشگاه
خبرنگاران جوان از آن جمله بود با پیامی اعالم میکند« :این حس��اب تعلیق
ش��ده اس��ت»! میخواهد تفهیم نماید که میتواند از طریق کاربران دیگر خود
اهداف از بیش تعیین و تبیین ش��ده را عملیتر نماید و این بهنوعی زنگ خطر
بهحس��اب میآید که رسانه ملی را از خواب عمیقی که در اسکان گرفته بیدار
کند تا همه توان خود را به اینسو سوق دهد و بتواند از پالست فورم ها برای
مقابله رودررو با دیگر ش��بکههای اجتماعی وابسته به صهیونیست بهره جوید.
چالش اصلی در این زمینه مسدود شدن حسابهای توییتری نه برای کاربران
عادی بلکه خبرگزاریهای جمهوری اس�لامی ،مهر و باشگاه خبرنگاران جوان
اس��ت تا اینگونه تفهیم نمایند پس از نفتکش ها نوبت گروگانگیری رسانهای
فرا رس��یده است اما یکی از مستدالت ذکرش��ده فاقد وجاهت پیرامون تعلیق
حس��اب کاربری خبرگزاری مهر برگرفته از تالشهای فرقه بهاییت اس��ت که
بهانه جدید فشار بر ایران میباشد.
آنچه از داس��تان «آزادی بیان» در این ش��بکههای اجتماعی مطرح میش��ود
میتواند حاصل بعضی سیاس��تگذاریهای اشتباه و موسمی در این باره باشد
که این باعث رفتن کاربران ایرانی بهس��وی اپلیکیش��ن های خارجی ش��ده و
معدودی از محدودیتهای داخلی و بعضی از فیلترینگها به رواج فیلترش��کن
در بین همین کاربران بینجامد و دس��ت اپلیکیش��ن های برونمرزی را در این
میان باز بگذارد .بس��تن حس��ابهای کاربری محدود به سه خبرگزاری رسمی
در ایران نمیشود بلکه دامن سایت ریحانه یعنی بخش زن و خانواده را هم در
بر میگیرد که درنهایت بهس��وی سایتهای جام جم ،علیرضا زاکانی ،علیاکبر
رائفی پور «س��خنران مذهبی» ،نفیس��ه موسوی «شاعر» ،س��جاد طباطبایی
«تحلیلگر حقوق بینالملل» و چندین حس��اب دیگ��ر مربوط به اصالحطلبان
و همچنین فراکس��یون امید و برخی از خبرنگاران میرود و درس��ت در همان
روز بیبیس��ی مدعی میشود ش��بکه اجتماعی توییتر حساب کاربری برخی
رس��انههای ایران ازجمله باش��گاه خبرنگاران جوان ،سیمای جمهوری اسالمی
و خبرگ��زاری مه��ر را به اته��ام آزار و اذیت هدفمند ش��هروندان بهایی معلق
کرده اس��ت! ش��اید ورود غرب از دامنه نبردهای فیزیکی به خاطر ضعف بنیه
دفاعی بهواس��طه حذف نیروهای جوان و دارای انگیزه در این کشورها بهسوی
جنگهای مجازی آخرین حربهای باش��د که در دس��ت دارن��د و این دکترین
نوظهور غرب ،نسلهای جدید و پرتوان ما را ناچار میسازد تا عالوه بر آمادگی
کامل برای حضور مش��تاقانه و عاش��قانه در جبههها ،نیمنگاهی هم به اینس��و
داش��ته باش��ند که به دنیای مش��تاق تحوالت و منتظر ناجی ثابت نمایند این
هدف الهی است.
بنابرای��ن عوام��ل مادی و معنوی هرقدر هم قدرتمند باش��ند نمیتوانند بر آن
مستولی شوند.

محمد پارسا نجفی
مس��ئوالنی که خود را نه س��رور بلكه نوکر مردم بدانند ،در برابر رسانه ها پاسخگو
باشند و شفافیت در هر امری را سرلوحه کار خود بدانند؛ تنها دولت و مجلسی که
برخاسته از این خط فکری باشد در صدد حل مشکالت ریشه ای اقتصاد و زندگی
مردم خواهد بود .برای لحظه ای چش��مان خود را ببندید و چنین دولتی را تصور
کنید .آیا اکثریت مردم آن را نمی خواهند؟
اگر مس��ئوالن خود را در سطح مردم ببینند و قدرت را زمانی کوتاه برای آزمایش
بدانند آیا بازهم گفته می شود مشکالت کشور یک شبه حل نمی شود؟ چهل سال
زمانی کافی برای حل مش��کالت اقتصادی و پیشرفت همه جانبه است اما شرایط
کش��ور امروز چگونه اس��ت ،در بحران تورم و رکود و بیکاری قرار دارد یا در رفاه و
عدالت و زندگی سرشار از شکوفایی؟
مقامات دولتی ،قضایی و مجلس در تمام این سال ها باید پاسخگوی کارهای انجام
ش��ده یا نشده باشند ،اما گویی احساس بدهکاری ندارند .این روند با توجه به رشد
فکری جامعه و تس��هیل ارتباطات موجی را پایه ریزی کرده که خواستار عدالت و
کارآمدی است .از ابتداي استقرار جمهوري اسالمي تاكنون مفاهيمي مانند چپ و
راست سنتي و رادیکال ،فضاي سياسي كشور را فراگرفته و تقریبا پست های حساس
دولت و مجلس میان پیروان این مفاهیم دست به دست شده است .خط میانه ای
هم بوده که البته در نهایت به خاستگاه چپ یا راست خود می گرایید ،بدون هیچ
تاثیری یا تغییری .دولت ها ،ش��عارهای جذابي مانند س��ازندگی ،توسعه سیاسی،
هدفمندی یارانه ها و در نهايت اميد را براي مردم كش��ورمان مطرح كرده اند .اما
باز ،همان مقامات قبلی با ظاهر و ش��عارهای متفاوت همچنان در دولت و مجلس
دیده شده و می شوند .نیازهای مردم بی پاسخ است و طوفان تورم ،بیکاری و هزینه
های هولناک مسکن و درمان روند صعودی را طی می کند .این روند در نهایت به
یک نتیجه منجر شده و آن کاهش شدید سرمایه های اجتماعی کشور است .وقتی
سرمایه های اجتماعی به صفر میل کند ،بر حجم بی اعتمادی و نارضایتی افزوده می
شود .شاهد مثال اینکه مردم در گرفتاری های اساسی خود مانند مسکن ،درمان و
بیکاری ،تنها هستند و کمک های دولتی همانند نظام سالمت و مسکن اجتماعی
بیشتر به شوخی شبیه اند تا حالل مشکالت .از طرف ديگر ،برخی مدیران اجرايي
که در این میان بیش از حل مش��کالت ،به فکر افزایش ارقام حقوق شان و تزاید
شرکت ها و امالک خود در شمال تهران و البته ترکیه و دبی هستند ،مصداق بارز

نفرت مردم هستند .ازاین رو ،اکثریت مردم با هر نوع نگرش و خاستگاه فکری نیاز
به دولت و مجلسی دارند که در خدمت حل مشکالت کشور باشند.
اکثریت ملت ایران ،انقالب اسالمی و آرمان های آن را با جدیت قبول دارند و می
دانیم که ناکارآمدی مدیران را هرگز به پای اسالم و انقالب نمی نویسند .بنابراین
موج مردمی یاد شده  ،نه تغییر ایدولوژیک بلکه ،تغیر این مدیریت ها و در پی آن
رف��ع ناکارامدی ها را می خواهد .از این رو می توان از آن به موج تغيير در مديران
ناكارآمد تعبیر کرد .اين وضعيت س��بب ش��ده مردم نا امید از چنین مدیرانی ،در
فکر یا عمل خود را محتاج مدیرانی ببينند که قلب شان برای حل مشکالت بتپد.
تحمل شرایط سخت برای مردم غیرممکن نیست اما نبود عدالت و فاصله طبقاتی
وحشتناک و درآمدهای بسیار بسیار دور از عدالت ،موجب شده تا جامعه برای یک
تحول آمده ش��ود .موج عدالت محوری قطعا ای��ران را در می نوردد و این نکته ای
است که افکار عمومی به شدت از آن استقبال و برای آن لحظه شماری می کند .این
روندی نیست که با تظاهرات و با درگیری خیابانی به پایان برسد یا تنها در فضای
مجازی باشد و با بستن تلگرام و فیلترینگ مسدود شود .این فرصتی فراروی نظام
جمهوری اسالمی است تا از داشته هایش برای حل چالش ها استفاده کند .اگر به
اين موج ،مجال جوالن داده نشود ،جریان مطالبات به سمت آناني حركت مي كند
كه خواهان دگرديسي ايدئولوژيك نظام هستند .در آن شرايط نه تنها كشور فرصت
را از دست داده است بلكه در گرداب ناامني و درگيري اجتماعي فرو مي رود .حال
آنکه اگر از فرصت تبدیل این درخواس��ت عمومي به جریان سیاسی استفاده شود
می توان به رونق اقتصادی و تقویت بنیه های حاکمیتی امید داشت .بخش خطیر
ماجرا به روند شناس��ایی و تقویت نیروهای تازه نفس برای ورود به عرصه سیاست
مربوط می شود که باب آن نباید مسدود شود .با ادامه روند فعلی این خطر وجود
دارد که مردم به این باور برس��ندکه جناح های سیاس��ی نمی خواهند مشكالت
كشور حل شود.
این بدترین حالت ممکن برای افکار عمومی اس��ت .تصور کنید اگر موشک و بمب
کش��ورهای متخاصم به ایران روانه شود؛ در آن صورت بزرگترین خسارت تخریب
سازه ها و امکانات است اما باورهای يك ملت را هرگز با موشک نمی توان تخریب
کرد .تا زماني كه باورها و اعتماد يك ملت تخريب نش��ود آن ملت شكست ناپذير
است.
حال اگر همان باورها از درون تخریب شود چه اتفاقی می افتد؟
موج تغيير ،فرصت بزرگی است که اگر حمایت شود ،ملت را از مسئوالن ناکارآمد
رهایی داده و کشور را به قدرتی اقتصادی با مردمی راضی و خشنود رهنمون مي
س��ازد .اميدهای نس��بی که به اصالحات قضایی ابراهيم رئيسي ایجاد شده از اين
ظرفیت همراهی مردمي حكايت دارد .مردمی که خواهان شکس��تن چرخه بسته
مدیران اجرایی ناكارآمد و ورود مس��ئوالني اس��ت كه كارآمد و خدمتگذار مردم
باشند .موفقیت رئیسی در قوه قضاییه می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی منجر
شود   .الف
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