دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

شبکه

مصاحبه عجیب تلویزیون از دو نوجوان حادثه سیرجان

ماهی گرفتن از آب گل آلود به سبک صدا و سیما

آفت�اب ی�زد -گ�روه ش�بکه :ماج�رای
کتکخ�وردن دختری نوجوان از پس�ری
سیرجانی آنقدر در ش�بکههای اجتماعی
داغ ش�د که از فض�ای مجازی به س�طح
جامع�ه و تحلیل و تفس�یر مردم در کوچه
و خیابان هم رسید.
ماج�را از این قرار بود ک�ه دختر نوجوانی
که متولد  1381اس�ت به پسری در فضای
مجازی فحش میدهد .پس�ر برای انتقام،
دخت�ر را ب�ه س�یرجان میکش�اند ،او را
ب�ه بدترین ش�کل ممکن کت�ک میزند و
همزم�ان فیل�م آن را به ص�ورت زنده در
اینس�تاگرام پخش میکن�د .التماسهای
دختر فایده نداش�ته و پسر به کتک زدن
او ادام�ه میدهد .این فیلم به س�رعت در
ش�بکههای اجتماعی انتش�ار پیدا کرد و
ب�ا واکنشهای زیادی هم�راه بود .عدهای
دخت�ر را مقص�ر دانس�ته و برخ�ی دیگر
پس�ر و خش�ونتی را که به رخ میکشد و
ع�دهای نی�ز خان�واده این دو نوج�وان را
مقصر دانس�تند .برخی فعالی�ن اجتماعی
ه�م موضوع خش�ونت موج�ود در جامعه
را ک�ه علل و عوام�ل مختلفی باعث ایجاد
آن ش�ده اس�ت ،عل�ت اصل�ی اینگون�ه
ح�وادث عنوان کردن�د و گفتن�د عصبی
بودن مردم به اش�کال گوناگون در جامعه
نمود پی�دا میکند و این ه�م نوعی از آن
شکله ا است.
س�ر انجام پس�ر ض�ارب ب�ا پیگیریهای
پلیس و با حکم قضایی دس�تگیر ش�د که
باعث خوشحالی بس�یاری نیز شد .اما در
ای�ن میان صدا و س�یما طبق روال س�عی
ک�رد از آب گل آل�ود جنج�ال پیش آمده
ماه�ی گرفته و از نمد کت�ک خوردن یک
نوجوان کالهی ببافد .صدا و س�یما دوباره
با سناریوس�ازی س�عی در ح�ذف رقیب
قدرتمند خود یعنی ش�بکههای اجتماعی

و فضای مجازی را داش�ت ک�ه البته باز با
واکنش معکوس بسیاری مردم روبرو شد.
بعد از دستگیری نوجوانان رخداد سیرجان
طب�ق معم�ول همیش�ه ک�ه از متهمین و
خطاکاران برای عبرت جامعه گزارش تهیه
میش�ود از اینه�ا هم مصاحب�های گرفته
ش�د .دختر نوجوان با اعالم اینکه آسیب
چندانی ندیده اس�ت ابراز پشیمانی کرد و
گفت که دیگر عالق�های به فضای مجازی
ن�دارد و فضای مج�ازی ابزار بس�یار بدی
است .پس�ری که آن دختر را مورد آزار و
آذی�ت قرار داده بود نیز در اعترافات خود
گفت ،عامل اصلی این ماجرا اینس�تاگرام
و فض�ای مج�ازی ب�وده و اگ�ر ای�ن فضا
اصلا وج�ود نداش�ت این مش�کالت هم
به وجود نمیآمد.
س�اخت ای�ن ویدئ�و آنق�در تک�راری و
کلیش�های بود که مردم کل ماجرای کتک

خوردن دختر نوجوان را ساختگی و ابزاری
برای فضا س�ازی در جامع�ه و فیلترینگ
عن�وان کردند .صدا و س�یما با جلوه دادن
ش�بکههای مجازی به عنوان مقصر اصلی
عالوه ب�ر این که س�عی در کتمان حقایق
جامعه دارد به ش�کل خیلی لوثی سعی در
تخریب رسانههای اجتماعی داشت.
ی�ک کارب�ر ش�بکه اجتماع�ی توئیتر در
اینباره نوش�ت« :ضارب حادثه س�یرجان
 ،پس�رخاله قربان�ی بوده اس�ت ،یعنی بر
خلاف ادعای دلواپس�ان فض�ای مجازی
عامل آش�نایی ای�ن دو نفر نبوده اس�ت.
درواقع فاجعهای در اینستاگرام رخ نداده
بلکه این پیام رس�ان برخ�ورد با مجرم را
تس�هیل کرده اس�ت .البته ک�ه هدف این
معرکه فیلتر اینس�تاگرام اس�ت و دغدغه
دیگری وجود ندارد».
برخ�ی از کارشناس�ان رس�انه و کاربران

معتقد هستند که این رسانههای اجتماعی
بودند که به این جرم و عمل ش�نیع پس�ر
وجه عمومی دادند و اگر رس�انهها نبودند
ش�اید هیچگاه با این ف�رد برخورد صورت
نمیگرف�ت .پ�س در اینج�ا ش�بکههای
اجتماع�ی نه تنها معض�ل و عامل ارتکاب
جرم نیس�تند بلکه کمک به نشان دادن و
رسوا سازی فرد بزهکار هم میکند.
یک کاربر نوش�ت« :در این که فیلم پخش
شده در مورد سیرجان دردناک بود شکی
نیس�ت ،ام�ا ماج�را از اون منظ�ر جال�ب
میش�ه که صداوس�یما تو اعترافات پخش
ش�ده از جانب اون پس�ر و دخت�ر طوری
القا میکنه ک�ه اینس�تاگرام دارای فضای
مناس�بی نیس�ت! چرا این اتفاقات زمانی
رخ میده که این روزها بحث از فیلترینگ
اینستاگرامه!»
ی�ک کاربر هم با اش�اره به سیاس�تهای
ص�دا و س�یما گف�ت« :یک عده ت�و گروه
سیاس�ی س�یما نشس�تهاند ک�ه واقع�ا
ای�دهای جدیت�ر از پخ�ش اعتراف�ات
ندارند .دختر مضروب فاجعهی س�یرجان
را آوردهان�د جل�وی دوربی�ن« ،اعت�راف
میکن�د» که حال�ش خوب اس�ت و عیب
از فض�ای مج�ازی اس�ت ک�ه خیل�ی بد
اس�ت .فضای مجازی را هم فضای ُمجازی
تلفظ میکند».
بارها و بارها صدا و سیما با این شیوه سعی
ک�رده که اذهان را نس�بت به ش�بکههای
مج�ازی ب�د بی�ن و م�ردم را ترغی�ب به
استفاده نکردن آنها کند اما همواره نتیجه
خودش را نگرفته است .اما همچنان به این
روش تاکید دارد ،سوال اینجاست که چه
چیزی باعث میشود که هزینهی روشهای
تکراری و ناکارآمد صرف برنامههای خوب
نش�ود؟! تلاش ب�رای حذف ش�بکههای
مجازی به چه قیمتی؟

تلویزیون چرا به برخی افراد میدان میدهد؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :کلیپی در شبکههای اجتماعی منتشر
ش��د که در آن یک گزارشگر افغانس��تانی به نام «فیروز مشعوف»
حی��ن پخش بازی ای��ران و یمن ،در توضیح پخ��ش تصاویر زنان
بیحجاب حاضر در ورزش��گاه میگوید« :این تصاویر با چند دقیقه
تاخیر در تلویزیون ایران پخش و برخی از تصاویر هم اصال نش��ان
داده نمیشوند».
این جمالت کوتاه باعث ش��د که هجمههای زیادی در شبکههای
اجتماعی و رس��انههای رسمی به این گزارش��گر افغانستانی شود.
اف��رادی ای��ن حرف او را توهی��ن به ایران تلقی کردن��د و برخی با
عنوان اینکه این گزارشگر تنها به گفتن واقعیت موجود در کشور و
سانس��ور تصاویر توسط صدا و سیما اشاره کرده گفتند او منظوری
جز این نداشته و از کنار این موضوع گذشتند .اما علی انصاریان که
از بازیکنان معروف و س��ابق فوتبال کش��ور است در شبکه خبر به
حرفهای این گزارش��گر افغان واکنش نش��ان داد و گفت« :کشور

یکحقوقدان:فیلترینگفضایمجازی
بدون مستند قانونی ممنوع است

یک حقوقدان و وکیل دادگستری به استناد ماده
 33منشور حقوق شهروندی درباره حق دسترسی
به فضای مجازی گفت :ایجاد هرگونه محدودیت
مانند فیلترینگ ،پارازیت ،کاهش سرعت یا قطعی
شبکه بدون مستند قانونی صریح ،ممنوع است.
به گ��زارش ایرن��ا ،فرهاد ش��هبازوار گفت :حق
ش��هروندان اس��ت که آزادانه و بدون تبعیض از
ام��کان دسترس��ی و برقراری ارتباط و کس��ب
اطالع��ات و دانش در فض��ای مجازی بهره مند
ش��وند .این حق از جمله شامل احترام به تنوع
فرهنگ��ی ،زبانی ،س��نتها و باورهای مذهبی و
مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است.
ماده 33منش��ور حقوق ش��هروندی بر اس��اس
بند(ب) اصل دوم و بند یک اصل سوم و اصل24
قانون اساسی همچنین قانون تجارت الکترونیک
مص��وب س��ال 1382و ماده  21قان��ون جرایم
رایانهای مصوب سال  1388تدوین شده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی ،دادستانی کل
کش��ور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
(فیلترینگ) ،روزهای گذش��ته اعالم کردند که
طبق مصوبه شورای عالی قضایی ،شبکه اجتماعی
اینستاگرام فیلتر خواهد شد .این در حالی است
که بسیاری از مسئوالن سیاسی ،فعاالن صنفی،
مدنی و م��ردم عادی در ش��بکههای اجتماعی
حضور پررنگ��ی دارند و ش��بکههای اجتماعی

بخشی از تعامالت و ارتباطات زندگی مردم شده
اس��ت همچنین فراتر از آن بخشی از تعامالت
اقتصادی ،رفاهی و عمومی را دربرمیگیرد.
ماده  24منش��ور حقوق ش��هروندی نیز برحق
شهروندان در استفاده از مزایای دولت الکترونیک
و تجارت الکترونیک تاکی��د دارد .از این رو باید
اس��تفاده از فضای مجازی برای شهروندان یک
حق طبیعی و مکتس��ب قلمداد ش��ود و مورد
مطالبه مردم قرار گیرد .حاکمان نیز باید حافظ
پایدار این حق برای شهروندان باشند.
بس��یاری از نامالیمات اجتماع��ی ،بزهکاریها،
جریان شفاف سازی اطالعات ،مبارزه با فساد از
سوی کاربران ش��بکه اجتماعی بازنشر میشود
و طبق قانون ،ش��هروندان میتوانن��د با رعایت
مقررات و طبقه بندی به اطالعات الزم دسترسی
داشتهباشند.
این وکیل دادگستری افزود :حق استفاده از فضای
مج��ازی نباید به بهانههای مختلف حاکمیتی و
گسترش عرصه قدرت محدود شود .البته مطابق
ب��ا ماده  21قانون جرایم رایانهای مصوب س��ال
سال  ،1385ارائه دهندگان خدمات دسترسی به
اینترنت باید محتوای مجرمانه را پاالیش کنند و
به نظر میرسد فیلتر و مسدودسازی در درازمدت
راه حل دقیقی برای جلوگیری از ناهنجاریها و
جرایم در فضای مجازی نیست.

خرید وسایل سال نو
چینی از بازاری در شهر «گینگدائو» چین /شینهوا

درس مجری افغانستانی به علی انصاریان

افغانستان به ایران خیلی مدیون است و مسائل کشور ایران به آنها
ربطی ندارد!» هر چند که انصاریان بعد از چند ساعت از نوع برخورد
خود با صحبتهای این گزارشگر عذرخواهی کرد و حتی گفت که
منظورش با گزارشگر بوده نه مردم افغانستان!
برخی واکنش انصاریان به لهجه و گویش گزارش��گر افغان را از سر
نادانی میدانند چرا که ریشه زبان دو کشور یکی است در واقع هر
دو کشور ایران و افغانستان زبان مشترک دارند.
در همین حال فیروز مش��عوف هم در واکنش به صحبتهای علی
انصاریان کلیپی منتشر کرد و گفت « :میترسم که آقای انصاریان
باز هم لهجه مرا به تمسخر بگیرد اما من افتخار میکنم که به لهجه
شیرین افغانستانی صحبت میکنم ».او با اشاره به دکور برنامه خود
که بازیهای آسیایی را پوشش میدهد،گفت :ببنید آقای انصاریان
عزیز س��تارههای فوتبال آسیا را و عکس علیرضا بیرانوند رادر کنار
آنها زده ایم ،در میان هشت کشور برتر آسیایی پرچم ،عکس ،مربی
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و بازیکنان نامدار ش��ما را هم زدهایم و همچنین از برد ایران خیلی
خوش��حال شدیم؛ این تفاوت با شماس��ت  ...ما این کارها را انجام
میدهیم».
کاربر دیگری در همین رابطه نوشت « :این را هم بگویم که انگشت
اتهام ،اول به س��مت صدا و سیما و بعد علی انصاریان است ،اینکه
هر شخصی را فقط به خاطر چهره بودن نگذارند مجری و نویسنده
تلویزیونی»...
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