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آیا تاکسی های اینترنتی علیه شهرداری
 اقامه دعوا خواهند کرد؟

خبرهای مرتبط با سواد رسانه نمی تواند از تنش های قانونی میان دولت  ها و پلتفرم  ها 
و آپ های مختلف مجازی خالی باشد. دولت های مختلف تالش می کنند در راستای 
حفظ منافع مردم یا منافع سیاسی خود، چارچوب های خاص خود را بر این پلتفرم  ها 
تحمیل کنند. یک خبر هم در مورد عوارضی  است که ش�هرداری از تاکسی های 
اینترنتی دریافت می کن�د و دیوان عدالت اداری گفته این کار غیرقانونی اس�ت.

شهرداری باید پول را پس بدهد!
تاکسی های اینترنتی طی دو سال گذشته 2 درصد اضافه بر مبلغ کرایه را از مسافر دریافت 
می کردند که »عوارض شهرداری« بوده و به حساب شهرداری واریز  می شد. حاال هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود، الزام شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند 
مسافر به پرداخت 2 درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری را فاقد مبنای قانونی 
دانسته است. این حکم به گونه ای ا ست که نه تنها باید پرداخت عوارض به شهرداری را لغو 

کند، بلکه پولی را که تاکنون گرفته هم پس بدهد.
طبق مصوبه وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سفر تاکسی  اینترنتی از 
دی ماه سال ۹۸ مشمول 1/5 درصد عوارض شهری شده است. در آن زمان پورسیدآقایی 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران پیش بینی کرد که عوارض تعیین شده برای 
تاکسی های اینترنتی ساالنه معادل »۴۰ میلیارد تومان « خواهد بود که موجب بهبود و 
توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد. بازپس گیری این پول به صورت مستقیم به اقامه 
دعوا از سوی تاکسی های اینترنتی وابسته است اما به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی 
کاری که میان تاکس��ی های اینترنتی و ش��هرداری  ها وجود دارد مدیران تاکسی های 
اینترنتی عالقه ای به مط��رح کردن این دادخواس��ت در دیوان عدال��ت اداری ندارند. 
تاکسی های اینترنتی دو سال پیش برای محدود نشدن فعالیت خود تن به این مصوبه 
غیرقانونی دادند و از سوی دیگر از آنجا که این عوارض در حقیقت از مردم دریافت  می شد، 
خللی در کار آنها ایجاد نمی کرد اما حاال با استراتژی رسانه ای و حقوقی می توان طوری 
جلو رفت که هم برای پلتفرم  ها چالشی رخ ندهد، هم حق مردم به آنها بازگردد. حال باید 
دید در شرایطی که به نظر می رسد چالشی جدید بین تاکسی های اینترنتی و شهرداری 
است، این پلتفرم  ها به عنوان طرف دعوا وارد گود خواهند شد یا روش پیشین و مماشات 

با شهرداری را پیشه خواهند کرد.

مقابله چین با کودک آزاران مجازی
اداره فضای مج��ازی چین هفت��ه گذش��ته، نمایندگان ش��رکت های کوایش��و )اپ 
اشتراک گذاری ویدئو(، پیام رسان QQ) متعلق به تنسنت(، تائوبائو )پلتفرم خرید آنالین( 
و ویبو را احضار کرده است. این احضار به دلیل گسترش محتوای مستهجن مربوط به 
کودکان در این پلتفرم  ها است. اداره فضای مجازی چین می گوید »به پلتفرم های مذکور 
دستور داده تمام محتوای غیرقانونی را اصالح و پاکسازی کنند. عالوه بر آن جریمه ای برای 
این شرکت  ها تعیین خواهد شد.« این اقدامات در حالی انجام می شود که چین چندی 
قبل قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی ارائه کرد. همچنین رگوالتورهای 
این کشور اخیراً اقدامات گسترده ای را برای حفاظت از اطالعات کاربران آغاز کرده اند. از 
سوی دیگر رگوالتورهای چینی درباره نقض قوانین آنتی تراست در شرکت های فناوری، 

تحقیقاتی را انجام می دهند.

با هرزه نگاری در فضای مجازی چه کنیم؟
به نوجوانان یاد بدهید که اگر از تصاویرشان سوءاستفاده شد این موضوع را با والدین شان 
در میان بگذارند یا به سامانه های 12۳ )اورژانس اجتماعی( و 11۰ )پلیس( اطالع دهند. 
به گزارش مهر، تصاویر و فیلم های غیراخالقی یا همان هرزه نگاری در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی یکی از مباحث بسیار جدی و نگران کننده برای خانواده هاست و 
می تواند تأثیرات مخرب زیادی بر روح و روان کودکان و نوجوانان بگذارد. حال این سؤال 
مطرح می شود که با هرزه نگاری در فضای مجازی چه کنیم؟ یکی از بهترین راهکار ها این 
است که در مواجهه با این گونه تصاویر و مطالب فوراً آن سایت یا شبکه اجتماعی را ترک 
کنیم. باید به نوجوانان یاد داد که گاهی اتفاق می افتد افرادی برای تان تصاویر و محتواهای 
غیراخالقی ارسال می کنند. بهترین کار برای جلوگیری از آلوده شدن فکر و ذهن تان به 
موضوعات غیراخالقی این است که ارتباط تان را با اشخاصی که چنین تصاویری برای تان 
می فرستند قطع و آنها را مسدود کنید. اگر از تصاویر شما سوءاستفاده شد باید این موضوع 
را با والدین تان در میان بگذارید و به سامانه های 12۳ )اورژانس اجتماعی( و 11۰ )پلیس( 
اطالع دهید. مطمئن باشید کسانی هستند که در هر شرایطی از شما محافظت می کنند. 
یادتان باشد تماشای زیاد تصاویر و فیلم های هرزه نگارانه و غیراخالقی باعث اعتیاد شما به 
آن می شود و در رفتار و افکارتان انحرافاتی به وجود می آورد. از همه مهم تر فضای مجازی 

هم محضر خداست؛ پس در محضر خداوند گناه نکنیم. 

طرح مجلس
کمک یا ایجاد محدودیت؟

طرح صیانت از فضای مجازی تعدادی از نمایندگان مجلس 
باعث نگرانی بسیاری از مردم ش��ده است. آنها می ترسند 
آزادی عمل ش��ان در فضای مجازی ب��ا تصویب این طرح 
محدود شود. فضای مجازی فقط بحث سرگرمی نیست؛ 
کم نیستند افرادی که خرج زندگی شان را از کسب و کار 
اینترنتی در شبکه های اجتماعی مجازی به دست می آورند. 
فیلتر و مسدود ش��دن بی برنامه و بی جایگزین شبکه های 
اجتماعی آنها را حتی در تأمین هزینه زندگی ش��ان دچار 
مشکل می کند. کشورهای دیگر هم قوانین مختص خود 
را در فضای مجازی دارن��د، اما جایگزین مناس��ب هم با 
تکیه بر علم بومی برای مس��دودیت شبکه های اجتماعی 

تدبیر کرده اند.
امیر خوراکیان، معاون حقوق��ی و امور مجلس مرکز ملی 
فضای مجازی با اشاره به جلساتی که طی ماه  ها و هفته های 
اخیر با نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به خصوص 
اعضای کمیس��یون فرهنگی مجلس، ذی نفعان و فعاالن 
حوزه فضای مجازی کشور داشته می گوید: »هدف اصلی 
از این طرح قانون گذاری برای تنظیم گری است نه ایجاد 
محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در 

مسیر اصالح و تکامل این طرح قابل مشاهده است.«
او اضافه می کند: »متأس��فانه مراحل اصالح و تکمیل این 
طرح به خوبی از رسانه  ها اطالع رسانی نشده و صرفاً طرح 
اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات 
متعدد با اصالحات و تغییرات بس��یاری همراه بوده است. 
ضمن آنکه جلسات و بررسی های کارشناسی در این رابطه 
همچنان ادامه دارد و تمام نقد ها و نظرات کارشناس��ی به 

دقت مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.«
خوراکیان از وضع قوانین مجازی در کشورهای دیگر هم 
می گوید: »بس��یاری از کش��ور ها به دنبال قانون گذاری و 
تنظیم گری فضای مجازی هستند، اکثر کشور ها با توجه 
به گستره وس��یع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و 
آثار آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی 
سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز 
برای ر هایی از بالتکلیفی و رفع این خأل با مجلس شورای 
اس��المی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توس��عه 
س��رویس های داخلی و تس��هیل فعالیت کاربران در این 

فضا هستیم.«
او توضیح می دهد که مجلس��ی های امضا کننده این طرح 
به فکر کسب و کارهای آنالین هم بوده اند: »توسعه اقتصاد 
دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس ها، شرکت  ها 
و کسب وکارهای داخلی از مهم  ترین مباحث این طرح بوده 
و به طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسالمی است تا 
این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم  ها و 
سرویس های داخلی برای ارائه باکیفیت  ترین خدمات روز 
جهانی به مردم ش��ده و همچنین خدمات و سرویس های 

ارائه شده روی پلتفرم های خارجی ساماندهی شود.«
خوراکیان در نهایت از صاحب نظ��ران دعوت می کند که 
نکات مدنظر خ��ود را پس از اطالع از نس��خه نهایی طرح 
کنند: »از فعاالن فضای مجازی و رسانه  ها دعوت می شود 
تا با تکیه بر مباحث فنی و کارشناس��ی به دلیل تخصصی 
و دانش پایه بودن این فضا پس از اطالع از آخرین نس��خه 
مصوبات با اصالحات نهایی و نه پیش نویس های ابتدایی، 

نقدها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.«

پول می دهند
 تا ویکی پدیا دستکاری شود!

لری سنگر، یکی از مؤسس��ان ویکی پدیا، هشدار داده که 
اگر قصد رسیدن به حقیقت اس��ت، نباید همیشه به این 
تارنما اعتماد کرد چراکه »برخی شرکت  ها به نویسندگان 
و ویراستاران پول می دهند که وارد گود شوند و مقاالت را 
تغییر دهند « و ادامه می دهد: »چنین سامانه ای به نحوی 
می تواند کارساز باشد اما نه در حالتی که نام نقش آفرینان 
مزدبگیر مشخص نباشد. اگر رسماً برای شرکت ویرایش 
مطالب ویکی پدیا کار می کنند باید نام شان مشخص باشد 
و بگویند نماینده این ش��رکت هس��تیم اما چون در مورد 
اعالم اس��امی واقعی الزامی وجود ندارد مجبور به چنین 
کاری نیس��تند. همان طور که گفتم با نوعی بازی بس��یار 
پیچیده مواجه ایم... و هر نوع ترفندی برای برنده شدن در 
این بازی به کار می رود. اکنون همه می دانند که ویکی پدیا 
نفوذ بس��یار زیادی در جهان دارد. بنابراین در پشت پرده 
بازی های بسیار پیچیده، کثیف و گسترده ای وجود دارد 

تا مقاالت بیانگر خواسته های افراد باشند.«
او که هم��راه جیمی ویل��ز در س��ال 2۰۰1 ویکی پدیا را 
پایه گذاری کرد، معتقد اس��ت: »اگر فقط یک ویراست از 
واقعیات مجاز باشد ثروتمندان و قدرتمندان برای در اختیار 
گرفتن امثال ویکی پدیا انگیزه پیدا می کنند تا اعمال قدرت 

کنند و این کار را هم می کنند.«
س��نگر مقاله ای در مورد جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
متحده، را مث��ال زد و گفت اطالعات آن ح��اوی دیدگاه 
جمهوری خواهان نیست: »اگر به مقاله ویکی پدیا در مورد 
بایدن نگاهی بیندازیم از انتقادهای جمهوری خواهان به او 
چندان خبری نیست. یعنی اگر بخواهیم اندکی از دیدگاه 
جمهوری خواهان را درباره بایدن بدانیم از این مقاله چیزی 
عاید ما نمی شود. یا باید دست کم در حد یک بند راجع به 
جنجال اوکراین در این مقاله می نوشتند ولی بسیار کم به 

این موضوع پرداخته اند.«
او ادامه می دهد: »واقعیت این اس��ت ک��ه وقتی در مورد 
موضوعی اطالع��ات کمی پیدا کنیم آن اطالعات بس��یار 

جانبدارانه است و مثل گزارش وکالی مدافع می شود.« 

آنتن

گاهی خبر هایی در رسانه های بیگانه پخش می شود که برای 
مخاطب ایرانی چندان مسئله نیست. حرف  ها و تحلیل  هایی 
از ایران گفته می ش��ود که هیچ بازخ��وردی در میان مردم 
کوچه و بازار ندارد. اما چرا از ای��ن صحبت  ها فراوان مطرح 

می شود؟
برخی منتقدان معتقدند مطبوعات ذاتاً پرهیاهو، جنجالی 
و احس��اس برانگیزند اما حقیقت این اس��ت که در بسیاری 
موارد آنها را بی صدا، خنثی و محافظه کار می یابیم. ش��اید 
بدین س��بب که کناره گی��ری زیرکان��ه از برخ��ی وقایع ، 
ایمن تر از جنجالی عمل کردن است. چه بسیار ماجراهای 
هیجان انگیزی که- برخالف ح��وادث معمولی اما جنجالی 
شده- کمتر به آنها توجه می ش��ود و چه بسیار رخداد هایی 
که نه تنه��ا جزئیات اصل��ی بلکه کل ماج��را نادیده گرفته 
می ش��ود، حتی آنهایی که اهمیت ش��ان انکارناپذیر است. 
یک شگرد رسانه ای هس��ت که می گوید بعضی حرف ها را 
باید زد اما نه برای امروز بلکه برای روز مبادا.  به این ش��گرد 
می گویند س��کوت و عبور. اما این خبر در جای دیگری به 
کار گرفته می ش��ود وقتی می خواهند بگوین��د رفتار ایران 
در انرژی هس��ته ای هم بد است. حقوق بش��ر هم کنارش 

گذاشته می شود.
در این باره دکتر علیرضا داوودی استاد دانشگاه و کارشناس 
رس��انه گفت وگویی با خبرگزاری فارس داش��ته اس��ت. او 
می گوید: »در تکنیک سکوت و عبور، ذهن مخاطب نسبت 
به یک موضوع کاماًل منفی می شود بدون ورود به جزئیات 
یا حاش��یه هایش. به عبارت��ی از این خبر با س��کوت عبور 

می کند.«
وی می افزاید: »مسئله ای که رسانه ها راجع به آن صحبت 
می کنند، لزوماً برایشان مهم تلقی نمی شود. آنجا هایی که 
مسائلی را ساکت می کنند و از آن عبور می کنند، به منزله 
این است که می خواهند در واقع جایی آن را بیاورند و بیشتر 
بپردازند و این پردازش در نهایت منجر به ایجاد درگیری های 
ذهنی و اصطکاک های کالمی بین مخاطب با رس��انه های 

موجود در کشور می شود.«
اما این خبر خنثی که بار ها ش��نیده ش��ده یک روز به کار 
می آید. در جایی که الزم است مخاطب را نسبت به موضوعی 
توجیه کنند. ذهن مخاطب آماده است که آن خبر قدیمی 
و تکراری را که با س��کوت از آن گذشته است به عنوان یک 
اصل مسلم بپذیرد. در همین رابطه داوودی توضیح می دهد: 

»پرداختن رس��انه های بیگانه به مسائلی مثل بحث حقوق 
بشر عمدتاً نشئت گرفته از این تکنیک است. اما چون االن 
اولویت جامعه نیست، فشار سنگین می گذارند ولی مخاطب 
را وادار به س��کوت می کنن��د. چ��ون االن اولویت مخاطب 
نیست که بخواهد درباره آن صحبت کند یا کامنت بگذارد. 
اما آن را در ذهن مخاطب می کارند. کجا از آن بهره برداری 
می کنند؟ آنجایی ک��ه می خواهند یک نس��بتی مثاًل بین 
موضوعات بین الملل، موضوعات اقتص��ادی اما با محوریت 
سه گانه دیگری ایجاد کنند. یکباره این بحث حقوق بشر را 
به صورت عاطفی مطرح می کنند و می آید باال. حاال مخاطب 
یک جایی درباره آن سکوت کرده اس��ت و این ها هم از آن 
عبور کرده اند و جمع شده است. هر نوع مسئله غیرواقعی که 
این ها درباره حقوق بشر مطرح کنند، قطعاً در جامعه خواهد 
گرفت چون نش��ئت گرفته از آن س��کوت مهندسی شده و 

عبور اجباری است.«
ش��گردهای رس��انه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب 
فارس��ی زبان هر روز بیش��تر می ش��ود. آگاهی و درک این 
عملیات شناختی قسمتی از سواد رسانه ای مورد نیاز امروز 

ایران مان است. 

 زینب شریعتی
نداش��تن آب، تجمع و اعتراض، درگی��ری و گلوله، جنگ 
سیاس��ی؛ هر کدام این گزاره  ه��ا در مورد اتفاق��ات اخیر 
خوزستان، در رس��انه های رسمی و غیررسمی بازتاب های 
مختلفی به لحاظ حجم و نوع پرداخت دارد. اما نکته مهم آن 
است که اصل ماجرا به حاشیه رویدادهای دیگر نرود. اصل 

ماجرا »بی آبی« است.
مسئوالن، اهالی رسانه و سیاس��ت، فعاالن مجازی و حتی 
مردم عادی نگاه شان به وقایعی از این دست متفاوت است. 
مخاطب مطلع از وقایع و با س��واد رسانه ای، تالش می کند 
دالیل ای��ن تفاوت  ها را دریاب��د و با ش��ناخت انگیزه های 
مختلف، مواضع و حتی اخباری را که رسانه مورد نظر منتشر 
می کند، تحلیل کرده و درست و غلط آن یا شیوه به کارگیری 
آن در چارچوب یک عملیات روانی و موج سازی رسانه ای یا 

منافع جناحی را درمی یابد.
بسیاری از مسئوالن انگیزه شخصی از ورود به موضوعاتی از 
قبیل ماجراهای اخیر خوزستان دارند. آنها تالش می کنند 
از عملک��رد خود دفاع و مش��کل موج��ود را  توجیه کنند. 
مس��ئوالن دولت مستقر از جمله این دس��ته هستند. آنها 
هشت سال پس از در اختیار داشتن مدیریت اجرایی کشور، 
و پس از گرفتن بودجه های بسیار، حاال حتی اگر به مردم 
بگویند »حق با شماست«، باز هم بازخورد مثبتی نخواهند 

گرفت، چه آنکه اکنون دیگر زمان پاس��خگویی آنهاست. 
بنابراین، آنها باید مورد سؤال واقع شوند و نه آنکه باز وعده 
بدهند و بقیه برایشان هورا بکشند. مواضع مسئوالن دولت 
مستقر را باید در این چارچوب تفسیر کرد و فریب نخورد. 
وضعیت دولت های گذشته هم به همین منوال است. همه 
آنها هشت سال برای درس��ت کردن اوضاع آبی خوزستان 

فرصت داشتند.
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای و سیاسی هم بسیاری اوقات 
درگیر جدال سیاس��ی می ش��وند. آنها تالش می کنند از 
موضع جناح مورد نظر خود دفاع کنند. اگر مخاطبان زیرک 
باشند، فریب این دعوای سیاسی و ژست دغدغه مندی آنها 
را نمی خورند. این دس��ته از کنشگران سیاسی و اجتماعی 
تالش می کنند موضوع خوزستان را در راستای جهت گیری 
سیاسی خود به کار بگیرند. به نوشته های آنان دقت کنید؛ 

فقط بخشی از مسئوالن را خطاب قرار می دهند و علیه آنان 
می نویسند که در جناح مقابل شان هستند.

عده ای هم کاًل آب برایش��ان اهمیتی ن��دارد، اعتراضات را 
محور قرار می دهند. از این منظر، برای آنان هر موضوعی که 
باعث تجمع و درگیری در س��طح خیابان شود، مهم است. 
راهکاری برای حل معضل ندارن��د و موضوع اصلی، تالش 
برای متشنج کردن اوضاع است. این جریانات که از طیفی 
در داخل تا رس��انه های ضدایرانی خارج از کشور را شامل 
می ش��وند، فقط به »براندازی« می اندیشند، هر معضلی از 
کوچک تا بزرگ که در هر کشوری می تواند به وجود بیاید، 
از نظر آنان فقط با تغییر حکومت حل می شود. از قضا آنها 
نه تنها از مش��کل »بی آبی« مردم ناراحت نمی شوند، بلکه 
هر مش��کلی برای مردم ایران، آنها را خوشحال می کند که 
دلیلی برای حمله به حکومت می یابند. لذا هر چه کش��ور 
پرمشکل تر، آنها راضی تر! راه حل های آنان هم همه بر یک 
محور است: »تغییر نظام«. حتی فراتر از براندازی، برخی از 
آنان که مزدوران دولت های دیگر هستند، رسماً به فروپاشی 
ایران فکر می کنند. ش��بکه »من و ت��و« در همین موضوع 
خوزس��تان، حرف از تجزیه ایران می زند، آنچنان که پیش 
از این بار ها از »تحریم« و حتی »حمله نظامی« دولت های 
خارجی به کشور دفاع کرده اند. لذا باید هشیار بود و ژست 

دلسوزی آنان را باور نکرد.
جدال های سیاسی و حتی امنیتی باید تمام شود و یا حداقل 
به حاش��یه ای دور برود و ب��ه موضوع خوزس��تان از منظر 
اجتماعی نگاه شود، مشکل بی آبی را نباید سیاسی و امنیتی 
کرد و این با نگاه درست مس��ئوالن و دانش رسانه ای مردم 

قابل تحقق است. 

سکوتوعبور؛شگردیرسانهای

درس های رسانه ای وقایع اخیر خوزستان

آب به حاشیه نرود

این خبر خنثی که بار ها ش�نیده شده 
یک روز به کار می آید. در جایی که الزم 
اس�ت مخاطب را نس�بت به موضوعی 
توجیه کنن�د. ذه�ن مخاط�ب آماده 
اس�ت که آن خب�ر قدیم�ی و تکراری 
را که با س�کوت از آن گذش�ته اس�ت 
ب�ه عنوان ی�ک اص�ل مس�لم بپذیرد

جدال های سیاسی و حتی امنیتی باید 
تمام شود و یا حداقل به حاشیه ای دور 
برود و ب�ه موضوع خوزس�تان از منظر 
اجتماعی نگاه ش�ود، مش�کل بی آبی 
را نباید سیاس�ی و امنیتی ک�رد و این 
ب�ا ن�گاه درس�ت مس�ئوالن و دانش 
رس�انه ای م�ردم قاب�ل تحقق اس�ت
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