ﺳﯿﻞ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﯿﻞ
زدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺸﺘﮓ ﺳﯿﻞ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی درﺑﺎره ﺳﯿﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .از دوﻟﺘﻤﺮدان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪای ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮهای از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن را
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﺳﯿﻞ ،ﻫﻢ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﻢ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎرت آﭘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻨﭗ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن دﺳﺖ زدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﻮار در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن اﺳﮑﺎن راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و آدرس و ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آب ﺧﻮرده ﻣﺮدم را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﭘﺮس ﻏﺬای راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﻞ
زدﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از اوﻟﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞ

واﮐﻨﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺖ .او در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻫﻤﻪ را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺘﮓ ﻧﺰﻧﻨﺪ و
ﮐﻤﮏ واﻗﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد

ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯽ را

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن راه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻻن ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ«.

ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺘﺮی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺟﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎره
ﺣﺴﺎب و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ را ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.

اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ از ﺣﻮادث ﺳﯿﻞ در ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﯿﻞ زده ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﭼﺮا ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ
زدﮔﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪه وﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻮاد ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ و
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺗﻮﺘﺮی ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری رد
ﺑﺸﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام را ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ وﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺗﻮﺘﺮ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ،ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ«.

ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ او و ﮔﺮوﻫﺶ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮﺷﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﻀﻮرا ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﺑﺮان رﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ:

»از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه و ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ واﻧﺖ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد«.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺗﻠﮕﺮام و ﺗﻮﺘﺮ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﺶ و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺷﺨﺼﺎ از ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن
را ﺑﺮای ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ» :ﻣﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ
ﮐﺎر اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و اﻧﺒﻮه ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎرت
آﭘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻼل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻮادث اﻣﺴﺎل اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﻋﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﮐﻤﯽ
دﯾﺮﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺳﯿﻞ و
ﺳﯿﻼب از روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺸﻮر رخ داده و ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اداﻣﻪ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

