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روزگار یک داوطلب

برپا... برجای زخم و زجر

نه؛ این صــورت ریخته یک تراژدی یونانی در ۵۰۰  �
ســال پیش از میالد مسیح نیســت. واقعیت زندگی 
پری ُگل سه ساله است به روایت عجز و درماندگی ما. 
نیمه های شب مادرش به ما زنگ زد که «کمکم 
کنیــد، درد اماِن دختــر کوچکم را ُبریــده». ریزه بانو 
دختری ۱۷ ســاله ُچرده و نحیف که در ۱۲ سالگی به 
ازدواج با مرد معتاد میانســالی درآمده و حاصل این 
ازدواج، دو کودک، یکی باِری که اینک بر شکم است 
و دیگری پری ُگل، دخترکی زیبا. پدر جنون زده از مواد 
و اعتیاد در خانه نیست. به خاطر همین است که در 
امنیــت نبود او، ریزه بانو به ما زنگ زده تا باالی ســر 
دخترکش برویم. در دســت مادر شیشه شیری است 
کــه در آن چای و نبات و ســوخته تریــاک می ریزند، 
نشــان دهنده درمــاِن دم به دمــی کــه در خانه های 
افیون زده برای کودکان تجویز می شود. مادر می گوید 
پری ُگل نمی تواند روی پایش بایســتد. نگاه می کنیم. 
هیچ ایرادی در سرانگشت پای لطیف و زیبای کودک 
نیســت؛ اما وقتی او را بر پا می ایستانیم، ناله اش به 
هــوا می رود و صــورت نمکین ســبزه اش از درد به 
هــم می پیچد و عــرق، موهایش را به پیشــانی اش 
می چسباند. جایز نیســت که کودک را در این شرایط 
رهــا کنیم. کودک بی تاب را به بیمارســتان می بریم. 
این نخستین باری اســت که ریزه بانو در بیمارستانی 
پا می گذارد. حتــی برای زایمان هم به بیمارســتان 
نیامــده. پــری ُگل در خانــه، در یک شــِب ســخت، 
در حالی که پدرش غرق در افیون بود، به ضرب و زوِر 
تسکیِن دود، به همیاری ساقی ای که در آن شِب تلخ 
قابله شده بود، به دنیا آمد. پری ُگل بر تخت اورژانس 
خوابیده اســت که دکتر با عکسی که از پای او گرفته 
می آیــد و می گویــد نــه از بلندی افتــادن و نه هیچ 
تصادف دیگری پای این کودک را چنین نمی شــکند. 
این پا به قصد و عمد با ضربه ای دهشت بار شکسته 
است. ریزه بانو سر پایین می اندازد و می گوید «هر بار 
که پری ُگل در خانه می دود، پدرش با او همین رفتار 
را می کند. همیشــه دخترم از زمین بلند می شد؛ اما 
این بار...». متوجه می شــویم کــودک آزاری مداوم در 
وخیم ترین شــکلش در آن خانه برقرار است. پزشک 
می گوید باید پای بچه را جا بیندازم و این بســیار درد 
دارد و باید او را بی هوش کنم و برای انجام بیهوشی، 
«قانونا» رضایت پدر الزم است. این چه قانونی است؛ 
پدری که درد بی درمان فرزند است، باید به درمانش 
رضایــت دهد؟ بحث و جدلمان با بیمارســتان برای 
بیهوشــی بدون رضایت پدر، سودی ندارد. می دانیم 
کــه پدرش نمی آیــد و بیاید هم رضایــت نمی دهد. 
آخر سر پزشــک بدون بیهوشی شروع به جا انداختن 
و گچ گرفتن پای کودک می کند. سریع تر بگرد ساعت 
ســخت ســرزمینم در این گچ پیچــی مظلومانه پای 
طفلــی بی پناه کــه تحمل ندارد. همــه می گرییم از 
گریســتن و فریاد این مادر و کــودک... . باالخره تمام 
شــد این تراژدی تلخ و به هر زور و زحمتی هســت 
پری ُگل را آرام می کنیم و بــا خود به خانه می بریم. 
کمی آرام تر شــده این طفل معصوم و ذوِق سفیدی 
گــچ پایــش را دارد و لبخندش را از همــان ته درد، 
بدرقه تاریکی شــبمان می کند. به خانــه می آییم و 
اندکی می آساییم از حضورمان که همه عافیت برای 
خودمان نیســت. تلفن زنگ می زند. کیست این وقت 
شب؟ ریزه بانوست که در پس زمینه گریه ها و ضجه 
بی امان پری ُگل فریاد می زند «پدرش آمد خانه و گچ 
پای بچه ام را با چاقو و چکش و قندشــکن باز کرد». 
نه؛ این تراژدی یونانی نیســت؛ واقعیتی است که هر 

شب در سرزمین من اتفاق می افتد.

نگاه

عروسک هاي سلبریتي جایگزین 
مجسمه هاي شهري

المان هاي شــهري نشــانه هایي از شــخصیت  �
شــهر را به نمایش مي گــذارد و همان گونه که در 
سیماي شــهر خودنمایي مي کنند، هویت آن شهر 
را نیز برمال مي کنند. میان ســازندگان و شهروندان 
رابطه اي دوســویه برقرار اســت. هر اثر، به همان 
میــزان که حضــورش را تحمیل مي کنــد، زیر بار 
نــگاه مخاطب و در کنار ســایر عوامل محیطي در 
شکل و محتوا تغییر مي کند. این رابطه دوسویه از 
پیش از تولید شروع و در تمام سال هاي حضورش 
ادامه خواهد داشت.مجسمه اي در انتهاي اتوبان 
چمران، نزدیک میدان توحید، انســاني غول پیکر را 
به نمایش گذاشــته که بالش به سر کشیده است. 
تجســم انســاني که از فشــار جانکاه ماشین ها به 
ستوه آمده اســت. هنرمند به گونه اي هوشمندانه 
با مخاطــب خود همدردي مي کنــد اما به تنهایي 
حریف فضاي پرتنش منطقه نمي شود. بدتر اینکه 
نمونه هــاي زیاد دیگــري در مقام المان شــهري 
وجود دارند که هر چه او بافته است، پنبه مي کنند. 
یکي از آنها درســت در میان فضاي ســبز حاشیه 
اتوبان حقاني است. عروسکي شبیه به ماشین هاي 
اســباب بازي که به خاطر موقعیــت مکاني و رفتار 
غیر منتظره به یکي از ســوژه هاي سلبریتي (بسیار 
مشــهور) تهران تبدیل شده  است. سؤال مکرر: این 
چرا اینجاســت؟ ما عادت داریم رخدادهایي را که 
از افق تشــخیص ما دور شــده است، بي پاسخ رها 
کنیم. اما این سؤال همواره تکرار خواهد شد. فارغ 
از هرگونه بحث درباره مدیریت شــهري، سؤال را 
با تفســیر بیشــتري مطرح مي کنم. چرا و چگونه 
پیمانکار و مجري طرح زیباسازي شهر به این نتیجه 
رســیده است که در حاشــیه اتوبان، قرار دادن یک 
عروســک اتومبیل مي تواند مناسب باشد؟!سازنده 
با اتکا به تجربه دیداري خود به این انتخاب رسیده 
است. بیشــترین تجربه تصویري شــهروند تهراني 
همیــن انبوه ماشین هاســت. محــدوده انتخاب و 
اندیشــیدن هــم از آن عبور نکرده اســت. به ویژه 
که در مقام لفاظي و توجیه، ســازنده مي تواند به 
«همخواني با محیط» هم اشــاره کنــد! به لحاظ 
اجرائي براي هر بیننده اي هویداســت که ســازنده 
با بهره گیــري از تصــور انتزاعي خود از ســاخت 
یک اتومبیــل واقعي عبور و بــراي الهام گرفتن به 
اسباب بازي هاي درجه ســه و پالستیکي مراجعه 
کرده است. نمونه هاي این چنیني زیاد است؛ مانند 
پنکــه یا نقاشــي تصویر ســاختمان روي دیوارها. 
به همین ترتیب مي توان الگــوي رفتاري متصدیان 
و مجریان تولید چنین المان هاي شــهري در اجرا، 
انتخاب سوژه، مشــخصه تاریخي، ارتباط با فضاي 
اطراف و... را بررســي کرد.این نمونه اي اســت از 
حرکــت روبه پاییــن جریانات فرهنگي کشــور که 
مثل آب جاري مي شــود و در ســرازیري هر طرف 
که راهش باز شــود مي چرخد. اما این هنر اســت 
که باید مسیر آب را هدایت کند، مثل درخت ریشه 
کنــد، آب را از زمین بیرون بکشــد، درون تنه خود 
باال ببرد و به شــاخه ها برســاند. آن وقت ســبزي 
برگ هایــش چشــم نوازي مي کنــد و نهایتا در یک 
اکوسیستم سالم، فرهنگ شــکوفا مي شود و میوه 
شیرین خواهد داد. متأسفانه حرکت روبه پایین در 
یک دهه گذشــته ســرعت گرفته است. حداقل به 
لحــاظ کمي، میزان مواجهه یــک هنرمند با چنین 
بدســلیقگي هایي در سطح شهر به نسبت بیشتر از 

انتشار آثار اوست. 
ادامه در صفحه ۱۳

امیر رشــیدی*: برای تحلیل این توفان توییتری از قطعه 
برنامه هایی استفاده شده است که با زبان برنامه نویسی 
پایتــون و بانــک اطالعاتی SQLite نوشــته شــده اند و 
اطالعات الزم از طریق توابعی که API توییتر به صورت 
رایگان در اختیار برنامه نویس ها قرار می دهد اســتفاده 
شــده است. برای اطمینان پیداکردن از صحت داده های 
جمع آوری شده و تحلیل های آنها، اطالعات حاصل شده 
را با داده هایی که ابزار های آنالینی شبکه های اجتماعی 
را تحلیــل می کننــد، تطبیــق داده شــدند. در نهایت، 
نتیجــه حاصل و داده های مورد مطالعه به وســیله دو 
برنامه نویس، یک تحلیلگر شــبکه های اجتماعی، ســه 
خبرنگار مســتقل ســاکن ایران و یک کارشناس سیاسی 

مستقل ساکن اروپا مورد بررسی قرار گرفتند. 
مقدمه

مرادبیگ در جنگ با حســام بیگ شکســت خورده و 
مدتی اســت که از صحرای خودش عقب نشینی کرده و 
با هویتی ســاختگی در کنار کوچ نشین ها زندگی می کند. 
حسام بیگ با خیال به چنگ آوردن آخرین دارایی های مراد 
به صحرای او می رود، اما با یک لشــکر روبه رو می شود. 
زمانی که هر دو گروه شــروع به تیراندازی می کنند، مراد 
متوجه می شود که لشــکر خیالی او فقط یک نفر است 
که  تفنگ های زیادی دارد. به آدم هایش دستور آتش بس 
می دهــد و می گوید: «تیر ها تــون رو در کردید اما اون یه 
 نفره، اون کاله ها هم خالیه، کله توش نیســت». و ادامه 

می دهد: «این خودش یه نفره، اما تفنگش زیاده».
از روز بیســتم دی ماه ۱۳۹۶ موجی در توییتر راه افتاد 
که وجه مشترک همه آنها استفاده از #براندازم بود. این 
هشــتگ در طول مدت دو هفته، یعنــی تا تاریخ چهارم 
بهمن مــاه ۱۳۹۶ بیــش از ۱۴۰  هزار توییــت را به خود 
اختصــاص داد که از این تعــداد ۱۰۸  هزار آن ریتوییت و 
بیش از شــش  هزار آن پاســخ به توییت های دیگر بود. 
موج راه افتاده با این هشتگ در سوم بهمن ماه به سمت 
هشــتگ #چی_دادیم_چی_گرفتیم تغییــر کرد که این 
تغییر فقط یک تغییر در گفتمان مطرح شــده نبود، بلکه 
از نظر ساختاری و روش فعالیت نیز تغییراتی چشمگیر 

داشت. 
توییت ها ی هشــتگ #برانــدازم عمدتا با خشــونت 
کالمی زیادی همــراه بودند. این توییت ها ســیدمحمد 
خاتمی، رئیس جمهور ســابق ایران، را هــدف قرار داده 
بودند و به نظر می رســید که در واکنش به بیانیه مجمع 
روحانیون مبارز شکل گرفته اند. مشارکت کننده ها در این 
توفــان توییتری عمدتا خاتمی را هدف قرار داده بودند و 
با یک نگاه این طور به نظر می رسید که مشارکت کننده ها 
در ایــن توفان، که در برخی رســانه ها از آنها به صورت 
عموم مردم ایران یاد شــده اســت، نه تنها از اصالحات 
عبور کردند، بلکه خواهــان براندازی نظام موجود ایران 
نیز هســتند. اما آیا برای تحلیل اتفاق ها در شــبکه های 
اجتماعی یک نگاه کافی اســت؟ آیا حسام بیگ در میان 
گردوخاک ناشی از شلیک های پیاپی اسلحه ها توانست 
بفهمد با چه چیزی در حال جنگ اســت؟ پاسخ به این 

سؤال در یک کلمه است؛ خیر. 
نگارنده ضمن آنکه اعتقــاد جدی و محکمی مبنی 
بــر انعکاس صداهــای مختلف مردم و خواســته های 
آنها در شــبکه های اجتماعی دارد و اعتقاد دارد که باید 
این صدا ها را بیشــتر از هر چیز دیگری جدی گرفت، این 
نکته را یادآور می شــود که تحلیل داده ها در شبکه های 
اجتماعی چیزی نیســت که با یک نگاه بتوان انجام داد؛ 
همان طور که حســام با یک نــگاه نفهمید با چه چیزی 
در حال جنگیدن است. بزرگ ترین مشکل در شبکه های 
اجتماعی این است که ما عموما داده های در دسترس را 
می بینیم. درحالی که برای تحلیل یک رویداد در شــبکه 
اجتماعی مانند توییتر به تحلیل عمیق تر و بیشترخواندن 
چند پست نیاز است. در بررسی داده ها در بازه زمانی ۲۰ 

دی ماه ۱۳۹۶ تا اول بهمن ۱۳۹۶ بیش از ۱۴۰  هزار توییت 
با هشتگ «براندازم» منتشر شد که بیشترین میزان پست 
در تاریخ ۲۷ دی با تعداد ۴۹ هزار و ۷۰۰ توییت را به خود 

اختصاص داد. 
در توییتــر چند نوع پســت، شــامل توییت (پســت 
معمولی)، ریتوییت (بازنشــر توییت) و ریپالی (پاســخ) 
برخــورد می کنیــم. درباره  این هشــتگ و در همان بازه 
زمانی بیشــترین توییت ها به ترتیب در کشــور های ایران، 
انگلستان، کانادا، اتریش، فرانسه، آلمان، استرالیا، هلند، 
سوئد و ســوئیس و بیشترین پاســخ ها از نظر موقعیت 
جغرافیایی به ترتیب مربوط به کشور های ایران، اتریش، 
سوئد، ســوئیس، هلند، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه و 
انگلســتان بود و در این میان بیشــترین شهر هایی که در 
این توفان توییتری مشــارکت داشــتند، به ترتیب عبارت 
از تهران، لندن، شــیکاگو، شهر کبک، ونکوور، آمستردام، 

سیدنی، برلین و پاریس بودند. 
از هشــتگ در شــبکه های اجتماعی مانند توییتر که 
امکان استفاده از آن وجود دارد، برای شناساندن پیام ها  
روی یک موضوع خاص استفاده می شود. در کنار هشتگ  
اصلی همیشه هشتگ های فرعی نیز شکل می گیرند که 
با بررسی آنها می توان دریافت کرد که سازمان  دهنده ها و 
مشارکت  کننده ها در یک توفان توییتری چه نوع پیام هایی 

را درباره  چه موضوعاتی قصد داشتند منتقل کنند. 
درباره  هشتگ #براندازم می توان سه موضوع اصلی 
را شناسایی کرد، که به ترتیب میزان استفاده عبارت اند از: 
۱. برنامــه بعدی: با توجــه به اینکه هشــتگ های دوم 
و ســوم مورد اســتفاده در این توفــان توییتری به ترتیب 
#قیام_بهمــن و #تظاهرات_سراســری بودنــد، به نظر 
می رســید  افرادی که در راه اندازی و نه اســتفاده از این 
هشتگ مشــارکت کردند، تصمیم داشتند تا در بهمن ماه 

اعتراضات سراسری دیگری را نیز برنامه ریزی کنند. 
 #BanIRIB ۲. اهداف و خواســت ها: با توجه بــه اینکه
(به معنی تحریم صداوســیما) سومین هشتگی بود که 
بیشترین استفاده را در این توفان توییتری داشت، می توان 
به این موضوع پی بــرد که برگزارکننده هــای این توفان 
توییتری به صورت گسترده درخواست تحریم صداوسیما 

از سوی دولت آمریکا را نیز مطرح می کردند. 
۳. نگــرش سیاســی: در بین همه هشــتگ های مرتبط 
فقط دو نام که نشــان دهنده گرایش سیاسی افراد است، 
به چشــم می خورد. ابتدا هشــتگ «RezaPahlavi#» و 
پس از آن هشــتگ «#خاتمی_خفه_شو» که از عبارات 
استفاده شده در این هشتگ ها می توان فهمید که افرادی 
که از هشتگ اول استفاده کردند، اگر حامی رضا پهلوی 
نبودند، حداقل ســمپات فرزند دومین پادشاه از سلسله 
پهلــوی در ایران بودند. همچنیــن از عبارت «#خاتمی_

خفه_شــو» می توان دریافت که اســتفاده کنندگان این 
هشــتگ از مخالفان جدی پنجمین رئیس جمهور ایران 
بودند، گرچه این هشتگ جز هفته اول، به شکل گسترده 
مورد استفاده نبود؛ به بیان دیگر تا اینجا می شود دریافت 
که بخــش زیادی از مشــارکت کننده ها در این هشــتگ 
حامیــان ســلطنت پهلــوی و مخالفــان اصالحات در 
ایران بودند، گرچــه این همه حمایت ها و مخالفت ها با 
شخصیت ها و گرایش های سیاســی نیست و در بخش 
«توییت کــردن اخبار جعلی و اطالعــات غلط» گرایش 
سیاسی دیگری را که به شدت مورد استفاده بود، بررسی 

خواهیم کرد. 
نکته شــایان توجه اینجاســت که تحلیل های اولیه 
ناظــران و خبرنگاران از این توفــان توییتری، حمله های 
شــدید به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، را 
اعالم می کرد، اما تحلیل هشتگ های مرتبط با این توفان 
توییتری نشــان از آن داشــت که این موضــوع تقریبا از 
آخرین اولویت های سازمان دهندگان و مشارکت کننده ها 

در این توفان توییتری بود. 
نقش روبات ها

حســاب های  سیاســی  تبلیغاتــی  روبات هــای 
نیمه خــودکار یا خودکار در توییتر هســتند کــه خود را 
به عنوان انسان واقعی نشان می دهند و محتوای سیاسی 
قطبی را منتشــر می کنند. آنها اغلب محتوای دیگران را 
بازپخش (Retweet) می کنند تا محتوای خودشان را به 

اشتراک بگذارند. 
بــرای بررســی حســاب هایی کــه مشــکوک بــه 
«بــات» بودنــد، از فاکتور هایی که از ســوی وب ســایت
 botcheck.me معرفی شده اســت، استفاده کردیم که 

عبارت اند از: 
۱. تاریخ ایجاد: 

بیشــتر از ۲۷ درصد حســاب های کاربری که در این 
توفــان توییتری فعال بودند، در روز هــای منتهی به این 
توفان توییتری ایجاد شــدند و در اولین فعالیت های آنها 
نشر و بازنشر گسترده توییت هایی است که با این هشتگ 

ارسال شده اند. 
۲. تناوب توییت:

نقطــه مشــترک تمــام حســاب هایی کــه رفتاری 
غیرانسانی داشتند، تناوب ارســال پست در فاصله های 
زمانی کوتاه است؛ به طوری که در برخی موارد، در طول 
یک روز بیش از هزارو ۵۰۰ توییت به شکل بازنشر منتشر 
کــرده که ۱۷ درصد آنهــا با فاصله زمانــی یک دقیقه، 
۱۱ درصــد بــا فاصله زمانــی دو دقیقه، هشــت درصد 
با فاصله زمانی ســه دقیقه بوده اســت. برای بررســی 
دقیق تر می توان فاصله زمانــی را به کمتر از یک دقیقه 
نیز کاهش داد. بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی 

از این حســاب های کاربری با فاصله های زمانی کمتر از 
یک دقیقه فعالیت داشــتند و همه فعالیت های آنها در 
بازنشــر (ریتوییت)کردن توییت های سایر کاربرانی که از 

این هشتگ استفاده می کردند، خالصه شده است. 
برای بررســی دقیق تر ۲۹ حســاب کاربری که دارای 
رفتــار باتی بودنــد و همچنین بیشــترین اثرگــذاری در 
فراگیرشــدن این هشتگ را داشــتند، مطالعه کردیم. در 
بیشــترین مورد، یکی از این بات هــا تعداد ۴۳۶ توییت را 
در فاصلــه زمانی یک دقیقه منتشــر کرد و همان طوری 
که در نمودار زیر مشاهده می شود بیشترین فعالیت این 
حساب های کاربری در فاصله زمانی بین یک تا دو دقیقه 
صورت گرفته اســت؛ به عبارت ساده تر، این حساب های 
کاربــری که همگی جــزء اثرگذارترین حســاب ها در این 
توفان توییتــری بودند، در فاصله هــای زمانی یک تا دو 
دقیقه بیشترین تعداد توییت را ارسال کردند که همه آنها 
از نوع بازنشر یا ریتوییت بوده است. ارسال توییت متن و 
عکس در فاصله زمانی کم و به تعداد زیاد، کار یک کاربر 
عادی نیســت، بلکه با توجه به فاصله های زمانی ای که 
از الگوی خاصی پیروی می کنند، می شــود به این نتیجه 

رسید که یک ماشین این پست ها را ارسال کرده است. 
با توجه به نوع بازنشــربودن فعالیت آنها، می شــود 
دریافــت کــه هــدف اصلی ایــن حســاب های کاربری 

فراگیرکردن هشتگ مورد نظر است. 
۳. توییت کردن اخبار جعلی و اطالعات غلط: 

زمانی نه چندان دور این شبکه های خبری و بنگاه های 
رسانه ای بزرگ بودند که براساس آموزش های آکادمیک 
تصمیــم می گرفتند چــه موضوعی بایــد به عنوان خبر 
انتخاب شود و براساس دستورات تحریریه خود آن را به 
خبــر اول تبدیل کنند و روی آن انواع مانور های خبری را 

بدهند. 
پس از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی اما، انحصار 
رسانه ای شبکه های خبری عمال زیر سؤال رفته است. این 
شــرایط در کشورهایی که در آنها ضعف رسانه ای وجود 
دارد و مردمان آنها به رسانه های اصلی آن کشور اعتماد 
ندارند، بسیار پیچیده تر می شود، به طوری که رسانه های 
اجتماعی عمال به منبع اصلی خبری شــهروندان تبدیل 

می شوند. 
در توفان توییتری مورد بحث اثر بی اعتمادی به منابع 
خبری داخل ایران و همچنین عدم اطالع رسانی درست و 
دقیق درباره رخداد ها در مناطق دور از شهرهای مرکزی، 

عاملی برای مانور خبری و نشر اخبار نادرست بود. 
به عنــوان نمونه در بیــن اثرگذارتریــن توییت هایی 
که باعث بیشترپخش شــدن هشــتگ «براندازم» شــد، 
توییت کاربری با نام مســتعار «پسر باد» بود که ویدئویي 
۱۲ثانیه ای با عنوان «عصر دوشــنبه دوم بهمن/ اعتراض 
مردم بلوچ و حمله با ســنگ به پاسگاه دلگان» منتشر 
کــرده بود که بیــش از  هزارو ۸۰۰ بار دیده شــده و خود 
توییت نیز تا بیش از صد بار بازنشــر شده بود. تحقیقات 
از منابع محلی نشان می دهد که درگیری مذکور نه برای 
براندازی که در واکنش به بازداشــت تعدادی قاچاقچی 

مواد مخدر صورت گرفته بود. 
خبــر ایــن درگیــری در گروه هــای واتس اپــی در 
سیستان وبلوچســتان منتشر شــده بود اما هیچ کدام از 
رسانه های رســمی و محلی این خبر را پوشش ندادند. 
براســاس گــزارش ایــن گروه های خبــری علت اصلی 
درگیری نه براندازی که واکنش به مجروح شدن دو زن در 
درگیری بیــن مأموران مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان 
بــود. خبر این درگیری در حداقــل دو گروه واتس اپی در 
سیستان وبلوچســتان انعکاس داشــت و منابع محلی 
این خبر را نیز تأیید کردند. عدم واکنش درســت و نشــر 
دقیــق خبر و علت درگیری، دانســته یا ندانســته باعث 

شعله ورشدن آتش این توفان توییتری شد. 
ادامه در صفحه ۱۳

بررسی توفان توییتری «#براندازم»

کاله های بدون سر، سر های بدون کاله

دهن کجی ۹- زن زیبا – به پارچه می زنند تا براق شــود- 
بخش ها ۱۰- ســوغات گجرات- فرماندهان- سخنوران 
۱۱- دوستی – خیاط سال های دور- درگذشت ۱۲- رونق 
– مقدار کمی از غذا- جاســوس و خبرچین ۱۳- نشــانه 

جمع فارسی- پول چین- عید کریسمس- مکمل زیبایی 
رو ۱۴- هنگامی به کار مــی رود که رویدادی نامطلوب با 
ویژگی های قبلی تکرار شــود ۱۵- کمترین- نقاشی روی 

شیشه- عبادت کننده. 
افقي :

  ۱- راستگویی- فیلمی مهیج به کارگردانی جاناتان 
دمــی با بــازی آنتونــی هاپکینــز ۲- پرجنب وجوش- 
ســتارگان- یار عذرا ۳- یادداشــت- اســتخوان دیواره 
قفســه ســینه- نمایش نامــه ای از فدریکــو گارســیا 
لورکا- خانــدان ۴- عارفان- خــرده- کندن علف های 
هــرز ۵- عریضه نویس- سرشــت- از الفبای فارســی 
۶- به دســت آوردن- موی پیچیده- ازهم پاشــیده ۷ – 
خبرگزاری ایران- کنترل کردن- دعای پس از رکعت دوم 
نماز ۸ – شــرح بی آغاز!- خاکستر – ویران کننده- آقای 
آلمانی ۹- همیشــه- درخشــنده روی- هدایت کننده 
۱۰- روشــندل – رود ارس- صــوت اندوه و افســوس 
۱۱- فرومایــه- چاق- کهــن و قدیمــی ۱۲- تجربه ای 
برای پیروزی اســت- از آالت موسیقی – کندزبان ۱۳- 
کجاســت- محل آموزش اسب ســواری- یکی از ســه 
حالت ماده- یازده ۱۴- قتل سیاسی- شهر بدون خیابان 
ایتالیــا- نام تعدادی از فراعنه مصــر قدیم ۱۵- بندری 
معتبر در ایاالت متحده آمریکا- حزب سیاسی کوچک. 

عمودي :
 ۱- آفریننده- چشم به آخر برج دارد- شانه، دوش 
۲- اولین پزشک متخصص  ریه در ایران ۳- پیش درآمد 
آشــغال- چوب مصنوعی نازک- شهرستانی در استان 
قزوین- آزاد ۴- از پیامبران الهی- لطافت- زن گندم گون 
۵- گلخن حمام- لگام- پیمــان تجارت آزاد آمریکای 
شــمالی ۶- پرنده ای زیبا و خوش آواز- اذیت- ســیمی 
با ولتاژ صفر ۷- فراموشــکار- بخــش مهم و اصلی- 
از فرماندهان شــوروی ســابق در جنــگ جهانی دوم 
بود ۸- شــهر توت- جاندار- پارسای دیرنشین- حرف 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2037 سودوکو

سودوکو ساده 2037

رضا صمدانیان .هنرمند تجسمی
شارمین میمندى نژاد
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