
جانشين فرمانده كل سپاه:

 دشمن به رغم التماس 
از به خیابان آوردن مردم ناامید شد

دش�منان خيل�ي ت�اش كردن�د م�ردم را ب�ه خيابان ه�ا 
بكش�انند، ام�ا نتوانس�تند و حت�ي اي�ن روزه�اي آخ�ر 
ب�ه التم�اس ك�ردن افت�اده بودن�د ام�ا ب�از ه�م نتوانس�تند. 
به گزارش مهر، دريادار پاسدار علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقاب اس��امي در نخس��تين دوره ملي روايت پيشرفت و 
اميدآفريني كه در دانشگاه جامع امام حس��ين)ع( برگزار شد، با بيان 
اينكه بايد محكم و با اعتمادبه نفس پاي كار رفت و با تش��بيه حوادث 
اخير كش��ور به جنگ احزاب در صدر اس��ام اظهار داشت: در جنگ 
احزاب همه خبيثان عالم جمع شدند و رفتند كعبه و در آنجا قطعنامه 
صادر كردند كه در آن تأكيد كردند تحت هر شرايطي بايد محمد)ص( 
را بكشيم، حتي اگر مشرك شود و مدينه را خراب مي كنيم و خاكش 

را به توبره مي كشيم. 
وي افزود: در طول تاريخ مقطعي پيدا نمي شود كه شيطان بزرگي مثل 
امريكا و همراهانش متحد شده باشند و به ميزاني كه در اين ۴۴سال با 
انقاب اسامي دشمني كرده اند، دشمني كرده باشند و آنها حتي يك 

روز هم از دشمني فروگذار نكرده اند. 
سردار فدوي با طرح اين پرس��ش كه چرا نتيجه اين حجم از دشمني 
به نفع آنها نبوده و آيا عوامل مادي و دنيوي ما باعث اين نتيجه ش��ده 
است، اظهار داشت: عوامل مادي ما حتي همين االن هم قابل مقايسه 
با دشمنان نيست، فقط امريكا در سال جاري ميادي كه در ابتداي آن 
قرار داريم ۸۵۵ميليارد دالر بودجه نظامي اش است كه در ۷۵۵پايگاه 
خارجي نيرو دارد و مخارج آنها را مي پردازد. چرا نتايج برعكس است؟ 
امريكايي ها خودشان قبول دارند كه نتايج حاصل شده آنها را به ذلت 

رسانده است. 
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: در دولت اوباما، آخرين وزير دفاعش 
آمد امارات و رفت پايگاه ظفره، پشت سرش هواپيماي گلوبال هاوك 
بود؛ همان هواپيمايي كه توسط ما س��اقط شد. او در آنجا اين را گفت 
كه ما و همپيمانان منطقه اي و فرامنطقه اي مان بايد برويم تواني ايجاد 

كنيم كه در برابر ايران بازدارنده باشد. 
سردار فدوي با اشاره به اغتشاشات چند ماه گذشته در كشور خاطرنشان 
كرد: در چهل وچهارمين سال انقاب اسامي با جنگ جديدي مواجه 
ش��ديم كه دش��منان انقاب براي اي��ن جنگ جدي��د خيلي زحمت 
كش��يده اند و براي عوامل خود در داخل كش��ور ه��م خيلي زحمت 
كشيدند، اما به يك اشتباه محاسباتي مجدداً دچار شدند، آنها مطمئن 
بودند پيروز مي ش��وند، اما مانند دفعات بي ش��مار گذش��ته، شكست 

خوردند. 
جانشين فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: دش��منان خيلي تاش كردند 
مردم را به خيابان ها بكشانند، اما نتوانستند و حتي اين روزهاي آخر به 
التماس كردن افتاده بودند اما باز هم نتوانستند چون قلب هاي مردم را 

خداوند محافظت كرد. 

........................................................................................................................
 اسامي ايام اهلل دهه فجر امسال اعالم شد

اطاعي�ه اي  در  اس�امي  تبليغ�ات  هماهنگ�ي  ش�وراي 
ضم�ن گراميداش�ت بهم�ن خوني�ن۵۷ ش�عار مح�وري فج�ر 
چهل و چه�ارم را »اي��ران اس��ت�وار، ۴۴س��ال اف�ت�خ��ار« 
و عناوي�ن اي�ام اهلل ده�ه مب�ارك فج�ر امس�ال را اع�ام كرد. 
شوراي هماهنگي تبليغات اسامي روز چهارشنبه با صدور اطاعيه اي 
ضمن گراميداش��ت بهمن خونين۵۷، ماه پيروزي خون بر شمشير و 
با نثار س��ام و درود به روح پرفتوح بنيانگذار فقيد جمهوري اسامي 
ايران، حضرت امام خميني »رحمت اهلل عليه« و شهداي گلگون كفن 
و گرانقدر انقاب اسامي و اداي احترام به ملت غيور ايران و با تبريك 
به  مناسبت حلول ماه رجب المرجب، شعار محوري فجر چهل و چهارم 
را »اي�ران اس�ت�وار، ۴۴س�ال اف�ت�خ�ار« و عناوين ايام اهلل دهه مبارك 

فجر امسال را به شرح زير اعام كرد: 
- چهارش��نبه ۱۲بهمن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، امام خميني)قدس 

سره(، واليت و رهبري
- پنج شنبه ۱۳بهمن۱۴۰۱ / انقاب اسامي، شهيدان و ايثارگران

- جمعه ۱۴بهمن۱۴۰۱/ انقاب اسامي، حوزه و دانشگاه، جهاد علمي
- ش��نبه ۱۵بهمن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، اديان الهي، سيره نبوي و 

علوي
- يك ش��نبه ۱۶بهم��ن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، كارگ��ران، اصناف، 

صنعتگران، توليد دانش بنيان
- دوش��نبه ۱۷بهمن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، زنان و خانواده، تربيت 

نسل انقابي
- سه شنبه ۱۸بهمن۱۴۰۱/ انقاب اسامي، هنرمندان، ورزشكاران، 

تبيين حقايق
- چهارشنبه ۱۹بهمن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، نيروي مسلح، اقتدار 

و امنيت
- پنج ش��نبه ۲۰بهمن۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، نس��ل جديد، اميد و 

شادابي
- جمعه ۲۱بهمن۱۴۰۱/ انقاب اسامي، نماز، انتظار، عدالت گستري

- ش��نبه ۲۲بهمن ۱۴۰۱/ انقاب اس��امي، جش��ن حض��ور، ايران 
يكپارچه.

88498443سرويس  سياسي

چگونه پروژه وكالت  به ضدخود تبديل شد؟
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
نوشت: به  دنبال مصاحبه تبليغاتي فرزند 
شاه مخلوع ايران با شبكه سلطنت طلب 
من وتو، پويش��ي با عنوان »من وكالت مي دهم« راه افتاد كه خيلي زود به 
ضدخود تبديل شد. اين پويش تاش داشت با القاي محبوبيت باالي خاندان  
پهلوي در ايران، مرحله اي تازه از بي ثبات س��ازي ايران را كليد بزند و براي 
اغتشاشات خياباني فراموش شده، يك رهبر دس��ت و پا كند. واقعيت اين 
اس��ت پويش وكالت با اس��تقبال بس��يار محدود مردم، حتي معترضان و 
براندازان داخل و خارج كشور به يك رس��وايي براي جريان سلطنت طلب 
تبديل شد و از ميان ميليون ها ايراني خارج كشور كه ادعا مي شد در زمره 
معترضان هستند، فقط ۳۰۰هزار نفر حاضر ش��دند به رضا پهلوي وكالت 
دهند تا به اصطاح خود با مقامات خارج از ايران گفت وگو كند. اين پويش 
نشان داد وزن جريان اعتراضي كه مدعي بود اكثريت مردم را شامل مي شود، 
چقدر است و شايد براي همين بود كه بسياري از فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
به كنايه نوشتند، تعداد موكان رضا پهلوي حتي از آراي اعضاي شوراي  شهر 
شهرستان ها هم كمتر بود. به  جز ش��فاف شدن وزن واقعي حاميان جريان 
اغتشاش��گر، اين پويش فرصتي براي مرور كارنامه خانداني شد كه مدعي 
نجات ايران اس��ت؛ خانداني كه در بهمن ماه فرصت مناسبي براي بررسي 
عملكردش فراهم مي شود. در ميان جدل هاي اپوزيسيون بر سر وكالت دادن 
يا ندادن به فرزند شاه مخلوع، دوباره به نسل جوان يادآوري شد كه كارنامه 
خاندان پهلوي، چيزي جز وطن فروش��ي، از بين بردن س��رمايه هاي ملي، 
استبداد و شكنجه آزاديخواهان، ايجاد شكاف طبقاتي، تحقير ملي با وجود 

ادعاي ميهن پرستي و ايران و اسام زدايي نبوده است. 
........................................................................................................................

 بازيگران گفتمان غرب گرا
 كجا را نشانه گرفته اند؟!

روزنامه ايران در يادداش��تی به تحركات يك جريان 
سياسي مرموز در كشور كه از تس��هيات سياسي و 
رسانه اي در كشور بهره مي برد اما در بزنگاه هايي همسو 
با ضدانقاب و معاندان جمهوري اسامي، پازل دشمن را پُر مي كند، پرداخت 
و نوشت: اين جريان در واقع به  جاي آنكه يك حزب سياسي يا جريان سياسي 
منتقد درون حاكميت تعريف ش��ود، بيش��تر اپوزيسيوني اس��ت كه ژست 
اصاحاتي و انتقادي به خود مي گيرد! اين جريان سياس��ي مرموز يك معيار 
روش��ن دارد و عيار خودش را با سياس��ت هاي جبهه غرب مي س��نجد. اگر 
جمهوري اسامي ايران در كوران مذاكره با طرف غربي باشد، تيتر مي زند كه 
»امضاي كري تضمين است«، اگر جمهوري اسامي در برابر تهديد دشمن، از 
قدرت موش��كي خودش رونمايي نمايد، ندا س��ر مي دهد كه روزگار، روزگار 
مذاكره است و دوران موشك گذشته است! اگر دولتي هم بر مبناي سياست 
متوازن و قاعده موازنه قدرت، قراردادهايي با قدرت هايي بيرون از اردوگاه غرب 
ببندد، باز اين جريان صدايش بلند مي شود كه راه اشتباه است! اگر يك همايش 
بين المللي درباره بانوان تأثيرگذار در پاسخ به سياسي كاري سازمان ملل در لغو 
عضويت ايران از كميسيون مقام زن هم برگزار شود، اين جريان مرموز عصباني 
مي شود كه چرا چشم آبي ها و مو بلوندها در اين همايش نبوده اند! اساساً كاركرد 
يك جريان مرموز در صحنه سياسي كشور، اين شده است كه حتي نقاط قوت 
جمهوري اسامي ايران را در مدار تفسير نگاه اپوزيسيوني قرار بدهد. كاركرد 
اين جريان مرموز توليد يك شبكه موازي و همكار با گفتمان غرب گراست كه 
در حال عمليات رواني و رسانه اي عليه نقاط قوت جمهوري اسامي هستند.  
........................................................................................................................
اندر احواالت جريان خودتحقیر غرب گرا

روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود نوشت: اكنون كه جريان روشنفكر 
غربي در پي اغتشاشات اخير با حمايت 
تمام قد فراموش��خانه غرب و ابزارهاي مختلف رس��انه اي به جنگ نظام 
جمهوري اسامي و ايدئولوژي اسام آمده است، ضروري است انديشه هاي 
اين جريان بيمار وابسته و خودتحقير تبيين ش��ود. دشمني اين جريان 
فكري با اساس اسام و به تبع آن با نظام اسامي ريشه در تاريخ شكل گيري 
آن دارد. اين جريان تحت تأثير نفوذ انديشه هاي غربي در ايران شكل گرفته 
و تاكنون به شكل وابسته، تغذيه شده و كمر بسته غرب، به حيات خود ادامه 
داده است. بعد از انقاب اسامي حمايت غرب از اين جريان با شدت بيشتر 
و با برنامه ريزي و تعيين بودجه ادامه داشته است. دادن پناهندگي سياسي 
و اجتماعي، دادن جوايز متعدد مثل جايزه صلح نوبل تا حقوق بشر و اسكار 
براي حمايت از غرب گرايان ضدانقاب، حمايت هاي سياسي و ديپلماتيك 
از فعاليت آنان عليه نظام سياسي كشور، به كارگيري آنها به عنوان مزدور 
در مراكز مطالعاتي شرق شناسي، به  كارگيري آنان به عنوان جاسوس براي 
مراكز اطاعاتي، در اختيار قرار دادن تريبون در رس��انه هاي متعدد مثل 
بي بي سي، سعودي اينترنشنال، من وتو و VOA و اعطاي تابعيت به برخي 
مزدوران از جمله حمايت هاي متعدد از اين جريان وابسته است. مشكل اين 
جريان فكري با نظام اسامي ماهيت مادي ندارد و به رغم اينكه برخي از 
همين جريان در قالب سلبريتي ورزش��ي يا هنري در درون همين نظام 
سياسي به ميلياردها تومان پول رسيده اند و جزو قشر مرفه جامعه محسوب 
مي شوند اما خصومت و كينه عجيب آنها در جريان همين اغتشاشات اخير 
برون ريخت و تمام قد چهره ضدملي و ضد ديني خود را نشان داد. به طور 
قطع مطالبات اين جريان به رغم برخي ادعاهاي عوام فريبانه مردمي بودن، 
اقتصادي نيست. اين جريان هر قدر در درون نظام اسامي از قبل معادالت 
فاسد خود بهره اقتصادي ببرند با ايدئولوژي اسامي و آرمان هاي انقاب 

اسامي همراهي نخواهند كرد.
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مقايسه توليد محتواي توئيتر فارسي در مورد اعدام شدگان حوادث اخير از يک سازماندهی خبر می دهد

روبات ها هم زود از آشوب خسته شدند!

داده كاوي از بررسي توليد محتواي مربوط به 
اعدام چهار فرد مربوط به اغتشاش هاي اخير 
نش�ان مي دهد اولويت زمان�ي، تأثير زيادي 
در حجم تولي�د محتواي توئيتري داش�ته و 
محس�ن ش�كاري با ۴ ميليون، بيش�ترين و 
محمد حسيني با ۲۲۰ هزار، كمترين واكنش 
را در توئيتر فارسي به خود اختصاص داده اند. 
اعدام چهار ت��ن از عوامل اغتش��اش هاي اخير 
در آذر و دي م��اه۱۴۰۱، واكنش هايي در فضاي 
مجازي ب��ه خص��وص توئيت��ر و اينس��تاگرام 
فارس��ي به هم��راه داش��ت. داده كاوي ايرنا در 
بررس��ي هاي جداگانه به واكاوي هر چهار موج 
توئيتري ش��كل گرفته پيرامون اعدام »محسن 
شكاري، مجيدرضا رهنورد، محمدمهدي كرمي 

و سيدمحمد حسيني« پرداخته است. 
۱- محسن شكاري

وي به  عنوان يكي از ليدرهاي اغتشاشات، سوم 
مهرماه با استفاده از ساح سرد، اقدام به بستن 
خيابان س��تارخان نموده و همچني��ن يكي از 
مأم��وران حافظ امنيت را با قم��ه مجروح كرده 
بود كه همان روز دستگير شد. بر اساس شواهد 
و اس��ناد موجود در پرونده، »كشيدن ساح به 
قصد جان و ايجاد رعب و وحشت و سلب آزادي 
و امنيت مردم«، »جرح عمدي با س��اح س��رد 
به مأمور حافظ امنيت هن��گام انجام وظيفه« و 
»مسدودكردن خيابان ستارخان تهران و اخال 
در نظم و امنيت جامع��ه« از جمله داليلي بوده  
كه دادگاه انقاب تهران با بررسي آنها، به اتهام 

محاربه حكم به اعدام داده  است. 
شكاري نخستين فردي بود كه در جريان ناآرامي 
و اغتش��اش هاي ش��هريورماه۱۴۰۱ محكوم به 
اعدام و حكم او در ۱۷آذرماه اجرايي ش��د. اجرا 
شدن حكم محسن شكاري به عنوان نخستين 
اعدامي، بيشترين حجم واكنش ها را در فضاي 
مجازي از جمل��ه تلگرام، توئيتر و اينس��تاگرام 
برانگيخت، به  گونه اي كه در سه روز نخست اين 
اتفاق، ۳ ميليون توئيت زده شد و در بازه زماني 
۱۵آذر تا ۲۰دي، نزدي��ك ۴ ميليون و۷۰۰ هزار 

توئيت از سوي ۲۸۵ هزار كاربر منتشر شد. 
نرخ مشاركت باالي اين موج توئيتري به خوبي از 
سازماندهي شدن آن و حضور بدافزارها و روبات ها 

حكايت دارد، با وجود اين، اعدام شكاري باعث 
جلب توجه طيف هاي مختلف كاربران در توئيتر 
و اينستاگرام ش��د كه عمده اين حضور انتقادي 
و اعتراضي بوده، نرخ مشاركت اين موج ۱۶/۴ و 
متوسط اليك براي هر توئيت ۶۲ اليك محاسبه 

شده است. 
اعدام محسن ش��كاري عاوه بر اينكه به عنوان 
نخستين اعدامي، محل واكنش توئيتري ها شد، 
در ارتباط با برخي مسائل حقوق بشري اسامي 
از جمله قصاص، به فضايي ب��راي جدل و بحث 
كاربران تبديل شد و از همين رو، توليد محتواي 
توئيتري شكاري با اختاف، از ديگر اعدام شدگان 

افزون تر شده است. 
روند انتشار اين توئيت ها نشان مي دهد بيشترين 
حجم توليد محتوا به روزهاي منتهي به اجراي 
حكم اعدام يعني ۱۶ و ۱۷آذرماه مربوط مي شود. 
نكته مهم آنكه،  بيشتر اين محتوا، ري توئيت بوده 
كه حضور روبات ها و كاربران غيرعادي را آشكار 
مي كند، از سوي ديگر، حجم توليد محتوا به طور 
مش��خصي از ۲۶آذرماه كم و در روزهاي مياني 

دي ماه به صفر رسيده است. 
۲- مجيدرضا رهنورد

مجيدرضا رهنورد پايين ده، فرزند محمدجواد كه 
در اقدام تروريستي ۲۶آبان ماه۱۴۰۱، دو نيروي 
حافظ امنيت را به شهادت رساند و چهار نفر ديگر 
را مجروح كرد، صبح ۲۱ آذرماه۱۴۰۱ در مشهد 
و در مأل عام اعدام شد. رهنورد در جريان حمله 
خود، چهار فرد ديگر را كه در مسيرش بودند نيز 
مجروح كرد و از مح��ل حادثه گريخت. به گفته 
يكي از شاهدان عيني در دادگاه كه صحنه اين 
جنايت را از نزديك ديده بود، در روز حادثه پس 
از آنكه متهم، دو تن از نيروهاي حافظ امنيت را 
به شهادت رساند، در حال فرار هر فرد ديگري را 
كه سر راهش قرار داشت با چاقو مي زد و سپس 
متواري ش��د. اتفاقات آن روز به ميزاني فضاي 
منطقه را دچار ترس كرده ب��ود كه مردم، همه 
دچار وحشت شده، ترسيده بودند و مغازه دارها 
از ترس و وحش��ت به وجود آمده توسط متهم، 

فروشگاه هاي خود را تعطيل كردند. 
دومي��ن حجم تولي��د محت��واي توئيتري ها به 
دومين فرد اعدام شده يعني مجيدرضا رهنورد 

مربوط مي شود تا نشان دهد اولويت اعدام شدگان 
در توليد محتواي توئيتري آنها تأثير برجسته اي 
داشته اس��ت. در بازه يادش��ده يعني ۱۵آذر تا 
۲۰دي م��اه، ۲ ميلي��ون و۴۲۵ توئي��ت درباره 
رهنورد از س��وي ۲۱۱ هزار كاربر منتش��ر شده 
كه نرخ مش��اركت ۱۱/۴ را ب��راي اين موضوع 
نش��ان مي دهد و به روشني س��ازماندهي اين 
موج توئيتري و شائبه حضور روبات ها را در اين 

موضوع تقويت مي كند. 
۳- محمدمهدي كرمي

»محمدمه��دي كرم��ي« و »س��يدمحمد 
حس��يني« عوامل اصل��ي جنايت��ي كه به 
ش��هادت مظلومانه س��يدروح اهلل عجميان 
منجر ش��دند، صبح ۱۷دي ماه۱۴۰۱ به دار 

مجازات آويخته شدند. 
۱۲آبان ماه تعدادي از اغتشاش��گران در اطراف 
آرامستان بهشت سكينه و كمالشهر كرج به بهانه 
ش��ركت در مراس��م چهلم يكي از جانباختگان 
اغتش��اش ها، با ايجاد ناآرامي و ريختن سنگ، 
چوب و نخاله هاي س��اختماني، اقدام به بستن 
آزادراه كرج- قزوين و اخت��ال در عبور و مرور 
خودروها، تخريب ام��وال عمومي و خصوصي و 
ضرب و جرح مأموران كردند. در حوادث آن روز، 
»سيدروح اهلل عجميان« يكي از حافظان امنيت 

مظلومانه به شهادت رسيد. 
۷۸۸ هزار توئيت در بازه حدود يك ماهه از سوي 
۱۴۴ هزار كاربر منتشر شد كه اين حجم از محتوا 
نزديك ۲ ميليون و۴۶۸ هزار اليك دريافت كردند. 
نرخ مشاركت در اين موج ۵/۴ و متوسط اليك 
۳/۱ عدد به دس��ت آمده است. نرخ مشاركت به 
نسبت پايين اين موج، از غيرسازماندهي بودن و 
عموميت بيشتر آن حكايت دارد، آن هم در حالي 
كه متوسط اليك پايين اين محتوا، بيانگر حجم 
زياد محتواي بازنش��ري، محتواي حذف شده و 

توئيت هاي بي شمار بدون اليك است. 
۴- سيدمحمد حسيني

س��يدمحمد حس��يني فرزند سيدحسن متهم 
رديف دوم پرونده شهيد عجميان است؛ فردي 
كه با چاق��و ضرباتي ب��ه ش��هيد وارد كرد. وي 
همچني��ن به صراح��ت در دادگاه اع��ام كرد: 
چاقوي خ��ود را دو مرتب��ه و به عم��ق دو بند 

انگشت، به بدن شهيد عجميان فشار دادم و در 
مرتبه سوم كمي به داخل بدن وي وارد كردم. 
در رابطه با اقدام جنايتكارانه محكوم حسيني در 
روز حادثه، ديگر متهمان پرونده نيز به صراحت 
وي را به عنوان فردي معرفي كردند كه به شهيد 
چاقو زد و با توجه به اينكه سيدمحمد حسيني 
در آن روز پيراهن قرمز به تن داشته حتي پيش 
از شناسايي و بازداشت، ساير متهماني كه قبل 
از وي بازداشت ش��دند، همگي اظهار داشتند 
كسي كه لباس قرمز داشته چند ضربه چاقو به 

شهيد زده است. 
چهارمين اعدامي اتفاقات شهريورماه، چهارمين 
رتب��ه را در توليد محت��واي توئيتري ها به خود 
اختصاص داده است، با اين توضيح كه نداشتن 
مصاحبه هاي تلويزيوني مرتبط با س��يدمحمد 
حسيني، باعث شده است نسبت به محمدمهدي 

كرمي محتواي كمتري از وي منتشر شود. 
در مجموع ۲۲۱ هزار توئيت از س��وي ۷۸ هزار 
كارب��ر در اين مدت درباره حس��يني منتش��ر 
ش��ده كه ۷۴۱ هزار اليك دريافت كردند. نرخ 
مشاركت ۲/۸ و متوسط اليك ۹/۵ نشان مي دهد 
كه محتواي مربوط به حسيني نسبت به ديگر 
اعدام شدگان از عموميت بيش��تري برخوردار 
بوده و حجم كاربران نس��بت ب��ه توليدمحتوا 

بيشتر بوده است. 
  جمع بندي

۱- داده كاوي از بررس��ي محتواي توئيتري 
مربوط به اعدام شدگان نشان مي دهد اولويت 
زماني اعدام ش��دگان تأثير مهم و مستقيمي 
در حجم محتواي مربوط ب��ه كاربران توئيتر 
داشته است، به  گونه اي كه محسن شكاري با 
۴ ميليون و۷۰۰هزار بيشترين حجم توئيتري 
را به خود اختصاص داده و بعد از آن مجيدرضا 
رهنورد با ۲ ميليون و۴۰۰هزار، محمدمهدي 
كرمي با ۷۸۰ هزار و س��يدمحمد حس��يني 
با ۲۲۰ ه��زار توئيت، ري توئي��ت و ري پاي 

قرار دارند. 
۲- بررس��ي روند انتش��ار محتواي اين چهار 
فرد اعدامي نش��ان مي دهد بيشترين حجم 
توليد محتواي توئيت��ري در روزهاي منتهي 
به اجراي حكم اعدام منتش��ر شده و هر چه 
زمان گذش��ته حج��م توليد محت��وا كاهش 

يافته است. 
۳- واكاوي ابركلم��ات هش��تگ هاي پرتك��رار 
نشان مي دهد هش��تگ مهس��ا اميني در كنار 
نام چهار فرد اعدام شده به عنوان پرتكرارترين 
هش��تگ به كار رفته توئيتري ها بوده است، به 
 گونه اي كه برخي كارشناس��ان مجازي مدعي 
هستند هش��تگ مهس��ا اميني همچنان اسم 
رمز معترض��ان و براندازان مجازي اس��ت و باال 
نگه داشتن حجم عددي اين هشتگ براي اين 

طيف اهميت زيادي دارد. 
۴- تحليل فعال ترين رس��انه ها و كاربران هر 
چهار فرد اعدام ش��ده به روش��ني از فعاليت 
اكانت ه��اي فعالي حكاي��ت دارد كه به دليل 
حجم بس��يار باالي توليد محتوا، ناش��ناس و 
بي هويت بودن حس��اب كاربري و همچنين 
فاصله زمان��ي توئيت هاي آنها)هيس��توگرام 
زماني( شائبه روبات بودن آنها به شدت تأييد 

و تقويت مي شود. 
۵- نرخ مش��اركت ب��االي موج ه��اي توئيتري 
شكل گرفته از اين چهار اعدامي به طور واضح به 
سازماندهي بودن اين اكانت ها و عمومي  نبودن 
اين موج ها اشاره دارد. همچنين تخصيص حجم 
اصلي محتوا به محتواي بازنشري نيز دليل واضح 
ديگري براي افزايش فعاليت بدافزارها، اكانت هاي 

غيرعادي و روبات ها محسوب مي شود.

  گزارش
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