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آکادمى

یك بام و دو هوا

 
به تازگی موضوع دریافت های دو مفســر فوتبال برای گزارش جام 
جهانی خبرساز شده است. ارقامی گفته می شود که باورکردنی نیست؛ 
اما درصدی از ایــن دریافت ها هم رقم درخور توجهی اســت. مهم تر 
از خود این رقم، نحوه محاســبه آن است. البته اگر محاسبه ای وجود 

داشته باشد!
دستیاران تخصصی، پزشــکان جوانی هستند که پس از یک رقابت 
بسیار دشوار در شرایطی دشــوارتر اجازه کسب تجربه و تخصص پیدا 
می کنند؛ اما با وجود کار طاقت فرســا و اســترس و شــب نخوابی های 
فــراوان از حداقل حقوق یک کارگر ســاده هم محروم هســتند (تنها 
مســتخدمان خارج از شــمول ســازمان تأمین اجتماعی). در حالی که 
جامعه پزشــکی مدت هاست درخواست لغو قوانین تبعیض آمیز برای 
بهترین جوانان خود را که بهترین جوانان کشور هستند، پیگیری می کند، 
معلوم نیســت به چه دلیل همان جیره کمتر از حقوق کارگر ساده هم 
مدتی اســت به درستی محاســبه و پرداخت نمی شــود و به تازگی بر 
فعالیت های آموزشــی تأثیر گذاشته. در همین حال است که رسانه ای 
که سال هاســت تخریب جامعه پزشــکی در اذهان عمومی را وجهه 

همت خود قرار داده، با ماشین آب پاش دارد پول پخش و پال می کند.
دستمزد دســتیاران و دریافت های نجومی مفسران فوتبال این یك 
بام و دو هوای فاجعه آمیز، نه تنها فارغ از عامل بازار، بلکه مســتقل از 
نظر جامعه پزشــکی و جامعه مدنی در خفا و از باال از طرف مدیریتی 
تنظیم می شود که تنها همین یک نمونه توزیع منابع در کشور می تواند 
میزان نابلدی و ناکارآمدی او و هرج ومرج در ســایر زمینه های کشور را 
هم به اثبات برســاند. یک نگاه اندکی عمیق تر به موضوع، ریشــه های 
اعتراضات موجود و دالیل اصلی که اعتراضات گسترده کنونی را پدید 
آورده، به ما نشــان می دهد. محدودیت بــه این معنا که به هیچ عنوان 
امکان اعمال نظر مردم و کارشناســان بر چنین مســائلی وجود ندارد. 
معلوم نیســت چند نفر در کشــور توانایی تفســیر فوتبــال حتی بهتر 
از ایــن دو نورچشــمی و نوگل بــاغ و چمن را داشــته اند؛ در حالی که 
مفســران مورد اقبــال مردم مثل فردوســی پور یا طرد شــده یا به هر 
دلیل از تفســیر این واقعه اکراه داشته اند، انتخاب این افراد و دریافتی 
آنان با چه ســازوکار عادالنــه و عام المنفعه ای صورت گرفته اســت. 
چگونــه می توانید نبود رانت و امتیاز و وابســتگی را در نظرگاه عموم 
اثبات کنید؟ چرا جوانانی در همان رده های ســنی که از ســنگین ترین 
فیلترهای علمــی عبور کرده اند و به  دلیل بحران موجود در سیســتم 
سالمت بیشترین بار اورژانس ها و بلیه کرونا را تحمل کرده اند و همین 
االن کشــیک بیماری های همه ما از  جمله مفسران نابغه ما هستند، از 

کمترین حقوق مادی و اجتماعی محروم شده اند؟
فاصلــه روزافزون فنــاوری پزشــکی (به خصوص در رشــته های 
غیرعملی) با دانش روز دنیا بیداد می کند. در شرایطی که دانش طب 
هر لحظه متحول می شــود، کوچک ترین ارتباطــی با طب بین المللی 
امــکان ندارد. در همه جای دنیا پزشــکانی که در حال کســب تجربه 
در یک زمینه خاص هســتند، حقوق و مزایایی دریافت می کنند که گاه 
حتی از حقوق زمان تخصص هم باالتر است. برای کسب این آموزش 
باید طبیب بود و طبیب در هر حال در کار طبابت است و دستمزد الزم 
دارد. راســتی با کدام آموزش، جوانــان را از حقوق خود محروم کرده، 
سیستم سالمت را با کار ارزان معتاد و فاسد می کنید و باعث می شوید 
محاســبه هزینه خدمات سالمت در کشور دچار نقیصه ای ابدی شود؟ 
آیا صدای اعتراضات جوانان کشــور از پنجره های سه جداره اتاق های 
مرتفع مدیران شــنیده نمی شــود؟ چگونه سیستمی است که حتی در 
این شــرایط هم ذره ای از نارضایتی اقشــار فرهیخته که مرجع ســایر 
جوانان هستند، نگراني ندارد و به عالوه نمونه های آشکار بی عدالتی و 
ناکارآمدی را هم پیش چشم ها به نمایش می گذارد؟ چگونه ذهنیاتی 
اســت که در چنبره تبصره ها و مشکالت خود قانون ظروف مرتبطه در 

ذهنیات اجتماعی و تأثیر یک واقعه بر سایر وقایع را نمی بیند؟
عرصــه عمومی و جامعه مدنی کشــور هم باید درخواســت های 
اجتماعی اقشــار مختلــف را نه مســائلی خارج از درخواســت های 
کلــی مردم بلکه دقیقا در همان مســیر، ارزیابی کنــد و مورد حمایت 
قرار بدهد. رعایت حقوق بخش مهمی از زحمت کشــان کشور نه تنها 
الگویی برای حقوق ســایر زحمت کشــان خواهد بــود، نه تنها با تنویر 
هزینه های سالمت گامی در راســتای ارتقای سالمت در کشور خواهد 
بود و بخش کوچکی از آنچه را که در جهت بهبود شــرایط باید انجام 
شود، روشــن خواهد کرد؛ بلکه الگویی برای پیگیری مطالبات و نحوه 
تغییرات در کشــور پدید خواهد آورد. این همان راهی اســت از پیش 

پا تا آرزو.

نورولوژیست
بابک زمانی

نیمه شب در پاریس - وودی آلن - ۲۰۱۱
پاول (مایکل شین):

من هیچ وقت نفهمیدم، چه کسایی عتیقه می خرن و این چیزا به چه دردشون می خوره.
آینز (ریچل مک آدامز): کســایی که تو گذشــته زندگی می کنن،کســایی که فکر می کنن اگه زودتر به دنیا می اومدن خوشبخت تر بودن.

 پاول: قبول دارم. نوستالژی در واقع یک جور فراره، فرار از دردهای امروز.

دیـالـوگ روز

زنان

زنان در جهان
اتفاقاتی که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، در برخی کشورها ناشی از فعالیت های زنانی بود 
که پیشگام شدند و تغییراتی را به وجود آوردند. در گزارشی که سازمان ملل به مناسبت 
پایان سال میالدی منتشر کرده، به کشور ایران و اتفاقاتی که پس از مرگ «مهسا امینی» 
رخ داده، اشــاره شــده اســت. در این گزارش همچنین به روندی که زنان ایران در این 
مدت در پیش گرفته اند، اشــاره شده است؛ اما این گزارش شامل بخش هایی از فعالیت 
دیگر زنان در گوشــه و کنار جهان نیز هســت. دفاع از حقوق زنان اغلب به شــجاعت 
درخورتوجهی نیاز دارد. سازمان ملل متحد که متعهد به توانمندسازی زنان و دختران 
است، بی وقفه با فعاالن و ســازمان ها در سراسر جهان برای محافظت از زنان در برابر 

سوء استفاده، حمایت از طرح های بهداشتی و بهبود زندگی کار می کند.
زنانی  تحت  سلطه  طالبان

تابســتان ۲۰۲۲ یک ســال از زمانی که طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست 
گرفتند، گذشــت. تســلط طالبان باعث ایجاد ترس های گســترده درباره حقوق زنان در 
کشــور افغانستان شد. کمیساریای زنان ســازمان ملل اعالم کرد که این سازمان متعهد 
به ادامه مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان است. افغانستان تنها کشوری در جهان 
اســت که در آن دختران از رفتن به دبیرســتان منع شده اند و عمال از مشارکت سیاسی 

منع شده است.
در گزارش سازمان ملل به تجربه و نحوه زندگی برخی زنان پس از استقرار حکومت 
طالبان اشــاره شده اســت؛ زنانی که با وجود زیر و رو شــدن زندگی شان باز هم در این 
کشــور به زندگی ادامه داده اند. یکی از آنها «زارینا» اســت که قبــال یکی از جوان ترین 
کارآفرینان افغانستان بود. او در بحبوحه محدودیت های فزاینده در تجارت زنان مجبور 
به تعطیلی نانوایی ســابق خود شد. «نســیما»، یک فعال صلح و حقوق زنان است که 
مجبور شد بیشــتر پروژه های خود را تعطیل کند؛ اما بعدا موفق شد با برخی ابتکارات، 
فعالیت های خود را از سر بگیرد و محبوبه سراج، یک مدافع حقوق بشر باتجربه است 
که سوگند یاد کرده تحت هر شرایطی در کشورش بماند؛ حتی اگر منجر به ازدست دادن 

جانش شود.
خانم ســراج برای کسانی که فکر می کنند افغانستان یک مورد استثنائی است، پیام 
آگاهی بخشی دارد. او گفت: «آنچه برای زنان افغانستان اتفاق می افتد، ممکن است در 
هر کجا اتفاق بیفتد. رو علیه وید [پرونده ای که منجر به حذف حق ملی سقط جنین در 
ایاالت متحده شــد] سال ها پیشــرفت را از بین برد. سلب حقوق زنان از آنها در همه جا 

اتفاق می افتد و اگر مواظب نباشیم، برای همه زنان جهان اتفاق می افتد».
زنان  و  مقابله  با  بحران  آب و هوا

تحقیقات نشــان داده اســت که بحران آب و هوا بر زنان و دختــران تأثیر می گذارد. 
پیش از این در روزهای منتهی به هشــت مارس- روز جهانی زن- گزارشی درباره زنانی 
که در این زمینه فعالیت می کنند، از ســوی ســازمان ملل منتشر شده بود. فعاالنی که 
با مدیریت و هماهنگی ویولونیســت مکزیکی به نام «مارتا کورزو» کنار هم جمع شده 
بودند. این گروهی متشــکل از ۱۷ هزار فعال محیط زیست محلی بود که فعالیت های 
خود را صرف حفاظت از مناطق دورافتاده و زیبای «ســیرا گوردا» می کردند. گروهی از 
زنان در نیجر که با همکاری پناهندگان و مهاجران تالش هایی مستمر برای بیابان زدایی 
انجام می دادند و همچنین یک مهندس مکانیک در کنیا که به مبارزه با تبعیض جنسیتی 
برای توســعه انرژی های مقرون به صرفه مشــغول است. همچنین «سسیل ندجبت»، 
فعال کامرونی، برای بهبود زندگی افرادی که به جنگل ها وابسته اند، فعالیت های خود 
را افزایش داده بود و توانســت جایزه ای از ســوی فائو دریافت کنــد. در کامرون، تقریبا 
۷۰ درصد از زنان در مناطق روســتایی زندگی می کنند و بخشــی از امرار معاش آنها به 
برداشت محصوالت جنگلی وابسته است. با این حال در برخی جوامع، زنان نمی توانند 
زمین های جنگلی داشــته باشــند، حتی پس از فوت شوهرشان، آن را به ارث نمی برند 
و حتــی اجازه ندارند درختی بکارند. این فعال کامرونی در مراســم دریافت جایزه خود 
گفت: «مردان نقش بســزایی در بهبود اســتانداردهای زندگی خانواده ایفا می کنند. از 

سوی دیگر زنان نیاز به دسترسی ایمن به زمین و جنگل دارند».
زنان حافظ صلح

نیروهای حافظ صلح و زنان پلیس ســازمان ملل متحد، در میان تنش های سیاسی 
فزاینده، با چالش هایی مانند تهدیدات ناشــی از حمالت تروریستی و خشونت ناشی از 
افزایش اطالعات نادرســت و گسترش اطالعات اشتباه در دوران کووید روبه رو بودند و 
در عین تبعیض به خدمت خود در برخی از خطرناک ترین شــغل ها ادامه دادند. در روز 
جهانی حافظان صلح ســازمان ملل، به ســرگرد وینــت ژارار از زیمبابوه، جایزه بهترین 

مدافع جنسیت اهدا شد.
آنتونیــو گوتــرش، دبیر کل ســازمان ملل متحد، در این مراســم گفت: «ســختی و 
مهارت هــای دیپلماتیک او به ســرعت اعتماد فرماندهان نظامــی محلی را جلب کرد. 
فرماندهانی که از او درباره حقوق و حمایت از زنان مشاوره می گرفتند. رویکرد او سبب 

شد پیوندهای بیشتری را با جوامع محلی ایجاد کند و به وظایف خود عمل کند».
همچنین در تابســتان، در مراسمی تاریخی در سودان جنوبی، از اولین زنان لیبریایی 
حافظ صلح ســازمان ملل تجلیل شــد. فعالیت آنها نماد افزایش ثروت در کشورشان 
بــود. آنها به تغییــر و اصالحات امنیت ملــی اقدام کرده بودند و فعالیت هایشــان به 

پیشرفت هایی در زمینه آموزش پلیس ملی و تشکیل ارتش جدید منجر شده بود.
الفردا دنیس اســتوارت، یکی از افســران ســازمان ملل متحد گفــت: «ما از حضور 
نیروهای حافظ صلح ســود برده بودیم و اکنون در این کشــور و زیر پرچم آبی نمادین 

سازمان ملل خدمت می کنیم».
در انتهای گزارش سازمان ملل درباره فعالیت زنان در سال ۲۰۲۲ از برخی زنان هنرمند 
نیز نام برده شــده که در این سال ها در مواجهه با چالش هایی که در جامعه با آن مواجه 
هستند و گاهی با الهام از آن، به خلق هنر پرداخته اند؛ هنری که برگرفته از ناامنی، حقوق 

بشر، تغییرات آب وهوا، نابرابری یا صرفا به دلیل زن بودن است.

احمد بورقانی یادگار دوران سپری شده 
است، دورانی که بسیاری از ما غرق در 
رؤیا بودیم، رؤیای ایرانی بهتر از امروز، 
دورانی کــه فکر می کردیم تحقق این 
رؤیاها با حضــور مردان و زنانی چون 
او در سیاســت ممکن اســت و البته 
هم زمان می دانستیم که این مردان و زنان چه کم تعدادند در میان مدعیان. او یکی از ستارگان 
آن دوران بــود و به همت او و فضایــی که همان رؤیا آفریده بود، بی صبرانه منتظر روزنامه ها 
می ماندیم، روزنامه هایی که نام های غایب دوباره به صفحات آنها برگشته بودند و در البه الی 
صفحات سیاسی شــان از ادبیات روز و فرهنگ روز و اندیشــه روز هم چیزهایی می خواندیم. 
عکس ها و نام هایی را می دیدیم که برایمان در صفحات روزنامه ها تازگی داشــت. شاید پیش 
از آن هــم دیگران گفته بودند، اما من اولین بار از زبــان او و پس از پیروزی بزرگ در انتخابات 
مجلس ششــم خواندم یا شنیدم که پیروزی ما محصول غیبت بسیاری است که از حضور در 
انتخابات محروم هستند. شاید مقامات رسمی دیگری پیش از او هم گفته بودند، اما او اولین 

معاون وزیری بود که دستخطش را علیه سانسور و آرزوی برچیده شدنش خواندم.
در آن ســال ها کســان دیگــری هم بودند کــه صاحب مقام 
یا جایگاهی سیاســی و دولتی شــده بودند، اما شــبیه آن الگوی 
شناخته شده  با زبان رسمی کلیشه ای نبودند و صدایشان و تیپ و 
نگاه و لباسشان هنوز فرم نشده بود، اما احمد بورقانی در میانشان 
یگانه بود. شاید این چیزها االن مهم به نظر نرسد، اما آن سال ها 
خیلی مهم بود. ما فکر می کردیم فصلی نو آغاز شــده اســت و 
اینها نشانه های شکلی آن فصل نو بودند، نشانه هایی که به چشم 
نمی آمد، اما فکر می کردیم مهم اســت. آثار آن سال های سینما، 
نمایش و موســیقی و کتاب و آزادی نسبی مطبوعات -که مدت 

زیادی تحمل نشد- هم نشانه های دیگر بودند.
شاید او پیش تر از ما که جوان بودیم، دریافت که راه رسیدن به 
آن رؤیا چندان آســان نیست. مجلس تودیع جمع و جورش را در 
زیرزمین معاونت مطبوعاتی یادم می آید. احمد بورقانی سخنرانی 
خداحافظی اش را از روی متنی مکتوب خواند. از پدرش گفت و از 
اینکه وقتی به کار دعوت شده بود که مشغول بنایی در کنار پدر بود 
و از تجربه هایش گفت و رسید به اینجا که کار خود را در این مدت 

کوتاه به کار چریکی تشبیه کرد و گفت که عمر چریک کوتاه است. همین نکته بهانه شد برای 
طرح بحثی توسط وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مذمت نگاه چریکی در کار فرهنگ. روز 
سختی بود برای روزنامه نگاری ایران و آن روز نشانه روزهای سخت تری بود که در پی می آمدند.
همیشه کتابی داشت در دستش که با روزنامه جلد شده بود. یک بار گفت که وقتی معاون 
وزیر بود و به خصوص اواخر دوره معاونتش که آن نشــانه ها پدیدار شــده بود، فرصت های 
انتظار برای دیدار با وزیر وقت را با خواندن رمان ســپری می کرد که آزرده نشــود. در انتخاب 
کتاب خوش سلیقه بود. رمان های خوب جهان را می خواند، اما شیفته ادبیات کهن ایران هم 

بود و وقتی می نوشت بیشتر نوشته اش از این چشمه آب می خورد.
گاهــی که ما روزنامه نگاران آن ســال ها بــا مدیران آن  ســال های مطبوعات به اختالف 
می رســیدیم، داور مرضی الطرفین بود، چهــره موجه و مقبول که می دانســتیم داوری اش 
منصفانه اســت. دســت کم یک  بارش را یادم اســت که جمعی پراکنده را گــرد هم آورد و 

نگذاشت کار از دست بشود.

من سال هاست و به ویژه همین روزها در گرماگرم اختالفاتی که نمایشی خشم آلود در 
شبکه های اجتماعی دارد، به مفصل ها فکر می کنم که استخوان های این موجود زنده ای 
را که ایران اســت به هم وصل کند، به مالتی که آجرهای این بنای کهن را که نیروهایی از 
دولت و رقیبان منطقه ای و دشمنان این آب و خاک در حال تالشی و تخریب آن هستند به 
هم بچسباند. احمد بورقانی از این جور آدم ها بود، با وسعت مشربش، با دید باز و پذیرایش 
که به پیروی از عارف محبوبش شیخ خرقانی به ایمان و اعتقاد کسی کاری نداشت. نه تنها 
دنبال حذف کسی نبود که همیشه از حذف شدگان می گفت و می دانست و به زبان می آورد 
که کار این ملک به سامان نمی شود تا در اداره آن همه ایرانیان سهم نداشته باشند. یکی از 
کارهایش سمینار صدسالگی مشروطه بود که دبیرش بود. وقتی می گوییم دبیرش یعنی 
از اول تا آخر بارش روی دوش او بود و البته دیگرانی کمک می کردند. من در آن همایش 
مقاله ای دربــاره گذر از مکتب خانه به مدرســه و تصور خوش بینانه ای که روشــنفکران 
دوره مشــروطه از نقش مدرسه داشــتند ارائه کردم، اما من شاید جزء جوان ترین ها بودم. 
در این همایش او کســانی را گرد هم آورده بود که همان زمان در رســانه ها ســایه هم را 
بــا تیر می زدند، نمونه اش جواد طباطبایی و عبدالکریم ســروش. از سیاســیون طراز اول 
اصالح طلب مثل سیدمحمد خاتمی هم بودند تا پژوهندگان مشروطه. دبیرخانه همایش 
در روزنامــه شــرق بود و بســیاری از اهل سیاســت و تاریخ و 
روشــنفکری در جلســات و نشســت های سیاســت گذاری آن 
مشارکت داشتند و مطبوعات دیگر هم به همین مناسبت و به 
دعوت بورقانی ویژه نامه هایی منتشــر می کردند از جمله ما که 
در آن زمان در روزنامه اعتماد ملی بودیم. اهمیت این همایش 
در آن بود که بدون بودجه دولتی و به شکلی مشارکتی و مدنی 
برگزار می شــد، در آن سطح بزرگ که بیش از هزارو ۵۰۰ نفر در 
آن شرکت کرده بودند. این کار در آن روزگار فقط از احمد بوقانی 
ســاخته بود و االن نمی دانم اصال برگزاری چنین همایشی در 

ایران ممکن است یا نه؟
او هم زمان که در سمت و ســوی درست ماجرا ایستاده 
بود، وسعت مشرب و دید باز و نگاه غیرحذفی و دموکراتیک 
داشــت، ســلوک فردی اش هم چنان بود کــه ایران برایش 
متشــکل از همــه ایرانیان بــود که هنوز پس از ســال ها از 
رفتنــش نامش و خاطــره اش یادآور دوران سپری شــده ای 
اســت که ما رؤیایی در سر داشــتیم و امیدوار بودیم بدون 

هزینه های زیاد ایرانی بهتر بسازیم.
در جســت وجوهای اینترنتی ام دیدم مسعود بهنود در انتهای گزارشش از آن همایش 
و همایش رســمی دیگری درباره مشروطه که هم زمان برگزار شده بود، به جمله ای از من 
اشاره کرده و نوشته بود: دو روز پیش علی اصغر سید آبادی در مقاله ای در روزنامه اعتماد 
ملی به کمبود ارجاعات تاریخی در نوشته ها و گفته های اصالح طلبان اشاره کرده و توجه 
تازه آنان و نواندیشــان دینی را به تاریخ پدیده ای مبارک دانســته بود چراکه به نوشته وی 
«به خصوص که بســیاری از خواســته های اصالح طلبان از تباری تاریخی برخوردار است 
و تجربه های بســیاری برای پیش بردن آن اندوخته شده اســت و بدون بازاندیشی در این 
تجربه نمی توان به این خواســته ها پرداخت». حاال البته پس از گذشت ۱۴، ۱۵ سال از آن 
روزها و شیوه های تازه و تغییرات عمیق در باورها و خواسته ها و شیوه برآوردنش، در تأثیر 
بازاندیشــی تاریخی هم با احتیاط ســخن باید گفت، اما با این حال گریزی از آن تجربه ها 

نیست. مرور تجربه ها از اشتغاالت دوران ناکامی است.

یادگار دوران سپری شده

تیک های آبی اکانت های توییتر و اینســتاگرام رئیسی 
در روزهایی که این دو شــبکه اجتماعــی در ایران فیلتر 
هســتند، با حواشی بسیاری همراه شده است. به گزارش 
تجارت نیوز،  ماجرای تیک آبی  گرفتن اکانت رئیس جمهور 
در اینستاگرام چنان حاشیه ساز شده که پایگاه اطالع رسانی 
دولت را به واکنش واداشــته است. البته پاد مکاتبه خود 
بــا فیس بوک را که مربوط به تیر ماه اســت به اشــتراک 
گذاشــته، اما درباره تیک آبی اینســتاگرام رئیس جمهور 
شفاف ســازی نکرده اســت. از قضا دولت دنبــال احراز 
هویت رســمی رئیس جمهور در شــبکه های اجتماعی 
و پیام رســان های گوناگون اســت تا با «انتســاب مطالب 
مخدوش در صفحات متعدد منســوب به رئیس جمهور 
در شبکه های اجتماعی خارجی»  مقابله کند. به گزارش 
ایســنا صفحه منتســب به پایگاه اطالع رسانی دولت در 
پاســخ به انتقاداتــی که درباره تیک آبــی رئیس جمهور 
مطرح شــده بود، گفــت: «با توجه بــه صفحات متعدد 
منسوب به رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی خارجی 
و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص 
اصالت برای کاربران از ماه ها قبل انجام شــد که به تازگی 

یکی از شــبکه ها به آن ترتیب اثر داد». تصویری هم که 
این صفحه از ایمیل به اینســتاگرام منتشــر کرده، نشــان 
می دهد ادمین این صفحه تیرماه درخواست تیک آبی را 
داده که این درخواســت حاال در روزهایی اجابت شده که 
رئیســی تقریبا بعد از اختالل در اینستاگرام دیگر فعالیتی 
در این صفحه نداشته و فعال آن را به حالت نیمه تعطیل 
درآورده اســت. به گزارش تجارت نیــوز همچنین پاد در 
توییتی با انتشار مکاتبه با فیس بوک اعالم کرده که آخرین 
مکاتبه آنهــا به دلیل پیج های فیک به نام ســیدابراهیم 
رئیســی مربوط بــه تیرماه گذشــته اســت. درحالی که 
بر اساس سیاست های رایج و مورد ادعای اینستاگرام، آنها 
در عرض یک ماه به درخواســت ها پاسخ می دهند و این 
فاصله شش ماهه یک مورد سؤال برانگیز است. تیک آبی 
به معنای اصالت داشتن یک صفحه در اینستاگرام است 
و دریافــت آن روال خاص خودش را دارد. ممکن اســت 
برای یک فرد مشهور چندین صفحه در اینستاگرام ساخته 
شده باشد که شــما در این میان نتوانید صفحه واقعی را 
پیدا کنید؛ تیک آبی کمک می کند که شما به یک صفحه 
و واقعی بودن آن اعتماد کنید. دولتی ها هم همین مسئله 

را اصلی ترین انگیزه برای گرفتن تیک آبی می دانند؛ چون 
معتقد هستند این تیک آبی می تواند جلوی انتشار پست 
در صفحــات جعلــی را بگیرد و مخاطبــان فریب دیگر 
صفحــات فرعی را نمی خورند. همچنین در پی تیک آبی 
گرفتن صفحــه رئیس جمهور در توییتــر، صفحه دولت 
توضیحاتی درباره این اقدام توییتر منتشر کرد. به گزارش 
ایســنا، صفحه توییتر دولت نوشت: با توجه به صفحات 
متعدد منسوب به رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی 
خارجی و انتســاب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور 
تشــخیص اصالت برای کاربران از ماه ها قبل انجام شــد 
که به تازگی یکی از شــبکه ها به آن ترتیــب اثر داد. حاال 
سؤالی که برخی از رسانه ها سال هاست درباره اکانت های 
مدیــران در توییتر مطرح کرده اند، درباره ایســنتاگرام نیز 
مطرح می شود و خبرگزاری ایسنا پرسیده است «سران قوا 
در اینستاگرام» چه می کنند. در حال حاضر ابراهیم رئیسی 
اکانت ۲٫۸ میلیونی و غالمحســین محسنی اژه ای رئیس 
قــوه قضائیه اکانت ۲۴۳ هزارتایــی دارند؛ اما محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با وجود تیک آبی 

صفحه اینستاگرامش تعلیق شده است.

شبکه خوانى

تیک آبی در   روزهای فیلترینگ

علی اصغر سیدآبادی


