ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ؛ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻬﻨﮓ آﺑﯽ از راه رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در واﺗﺲ اپ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﻓﯿﺴﺒﻮک راه اﻓﺘﺎده ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﻣﻮ ﺑﺎزی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ای
ﻧﺎﺷﻨﺎس از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ واﺗﺲ اپ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﻪ »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﺎم دارد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدزﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر

را ﺑﻪ وی ارﺳﺎل ﮐﺮده و از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد وارد ﮐﺮده ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺪه و از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف ﺷﻮم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روش ﮐﺎر اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺷﮑﺎر آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮﻣﻮ
ﺑﺎ »ﻧﻬﻨﮓ آﺑﯽ« ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ.

ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﺳﺎن« اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺷﯿﻮع
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﻣﻮ اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮش داده ﺷﺪه ﻣﺠﺴﻤﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک زﻧﯽ

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن از ﺣﺪﻗﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻣﮑﺰﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺑﺘﺪا از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺮوع
ﺷﺪه و ﻃﯽ آن از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ای ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻣﻮﻣﻮ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات او ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،در ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .واﺗﺲ اپ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ای را ﺑﻼک
ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا دﺧﺘﺮی  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ در »ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس« آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺧﻮد را از درﺧﺘﯽ در ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺶ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد اﻓﺮادی در ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
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