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کتاب «دستکاری در
رسانههای اجتامعی»
منترش شد

کتاب «دستکاری در رسانههای اجتماعی» نوشته جمعی از
محققان دانشگاه آکسفورد با ترجمه عباس رضایی ثمرین،
روزنامهنگار و رسول صفرآهنگ پژوهشگر علوم سیاسی توسط
انتشارات همشهری منتشر شد.
انتشارات همشهری کتاب «دستکاری در رسانههای اجتماعی»
نوشته محققان دانشگاه آکسفورد را با ترجمه عباس رضایی
ثمرین ،روزنامهنگار و رسول صفرآهنگ پژوهشگر علوم سیاسی،
منتشر کرد.
این کتاب که در سال  ۲۰۱۹در قالب یک پروژه تحقیقاتی فراملیتی
در موسسه تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد نوشته شده ،به
یکی از مهمترین مسائل مبتالبه جامعه امروز یعنی دستکاری
واقعیت در شبکههای اجتماعی از طریق به کارگیری فرایندهای
اتوماتیک و حسابهای جعلی میپردازد.
در این پروژه ،محققانی از کشورهای مختلف ،روند دستکاری
در رسانههای اجتماعی را در  ۹کشور مختلف بررسی کرده و
مقالههای مجزایی را درباره هر یک از کشورها نوشتهاند .در هر
یک از این مقاالت ،فضای کلی رسانههای اجتماعی ،گروههای
ذینفع و فعال ،جریانسازیهای دروغین و نهایتا تاثیر این
جریانسازیها در رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورهای
هدف مطالعه به دقت بررسی شده است.
روسیه ،اوکراین ،کانادا ،لهستان ،تایوان ،برزیل ،آلمان ،آمریکا و
چین کشورهایی هستند که در این کتاب ،روند «پروپاگاندای
رایانشی» در آنها از طریق پایش فضای رسانههای اجتماعی
و بررسی رویدادهای خاص سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه
قرار گرفته است .پروپاگاندای رایانشی اصطالحی است که در
این کتاب دستکاری افکار عمومی در بستر اینترنت و شبکههای
اجتماعی را توضیح میدهد .این نوع پروپاگاندا به عنوان یک
روش ارتباطی ،به استفاده از الگوریتمها ،فرایندهای اتوماتیک و
عوامل انسانی برای مدیریت فضای کلی رسانههای اجتماعی یا
توزیع اطالعات گمراهکننده از طریق این پلتفرمها اطالق میشود.
به عنوان بخشی از این فرایند ،نرمافزارهای خودکار مثل روباتها
به منظور دستکاری افکار عمومی در طیف متنوعی از پلتفرمها
و شبکههای درون اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد .این
نرمافزارها با شرکت در گفتوگوهای آنالین یا پاسخ دادن به
کاربران دیگر ،در حقیقت رفتار کاربران واقعی را تقلید میکنند.
با این روش از آنها در رسانههای اجتماعی به منظور تقویت یا
سرکوب پیامهای سیاسی خاص استفاده میشود.
در این کتاب که یکی از مهمترین کتابها در حوزه مطالعات
رسانههای اجتماعی در جهان به شمار میآید  ،روند مداخالت
قدرتهای داخلی و خارجی از طریق پروپاگاندای رایانشی در
رویدادهای سیاسی مهمی همچون انتخابات سال  ۲۰۱۶آمریکا،
یورومیدان اوکراین ،پرونده فساد دولتی بزرگ در برزیل
انقالب
ِ
موسوم به «فساد کارواش» و موارد متعدد دیگر مورد کاوش و
بررسی قرار گرفته است.
سرپرست نویسندگان کتاب دستکاری در رسانههای اجتماعی،
«ساموئل سی.وولی» و «فیلیپ ان.هاوارد»از محققان برجسته
حوزه مطالعات اینترنت و هوش مصنوعی هستند که پیش از
این مقاالت و کتابهای متعددی را در این زمینه منتشر کردهاند.
مترجمان این کتاب نیز عباس رضایی ثمرین ،روزنامهنگار و
پژوهشگر رسانه و رسول صفرآهنگ ،پژوهشگر علوم سیاسی
هستند .رضایی ثمرین پیش از این دو کتاب « چگونه با
خبرنگاران مصاحبه کنیم» و «ارتباطات بحران در رسانههای
اجتماعی» را نیز ترجمه کردهاند که از سوی انتشارات ثانیه به
چاپ رسیده است.
کتاب «دستکاری در رسانههای اجتماعی» را انتشارات همشهری
در  ۳۶۶صفحه ،شمارگان  ۳۰۰نسخه و با قیمت  ۷۵هزار تومان،
روانه پیشخوان کتابفروشیها کرده است.

دکرتین ژن خوب یا
پدر زن خوب؟!

بعد از اینکه فرضیه ژن خوب در سال  96از سوی آقازاده جناب عارف مطرح شد تا
جایی که عادت نداشته صدا و سیما هم به آن قضییه ورود کرد ،االن این داستان به
صورت یک دکترین مطرح شده است تا جایی حتی عده ای درصدد تعمیم «دکترین
ژن خوب» به «دکترین پدر زن خوب» هستند! چون به هر حال انتخاب پدر و مادر
و دریافت ژن خوب دست افراد نیست ولی اگر انتخاب پدر زن هوشمندانه و آینده
محور صورت پذیرد چه بسا منشاء تحوالت اساسی و َمشتی در زندگی می شود!
یعنی اگر فرد ژن خوب نداشته باشد ولی مثل غزال تیزپای ایران در بازی ایران و
استرالیا جایگیری در فضای خالی را خوب آموخته باشد به موقع می تواند با انتخاب
پدر زن خوب خودش را در موقعیت گلزنی قرار داده و راه رسیدن به هدف را یک
شبه طی کند.
البته انتصابات فامیلی فی نفسه بد نیست؛ الکردار فقط اسمش بد رفته است .در
حقیقت میزان اعتماد به افراد فامیل اعم از فرزند و داماد و برادر زاده و خواهر زاده
و  ...به عنوان اولین مزیت این نوع انتصابات حجت گفتار فوق است .آدم اگر به
برادر ،داماد یا خواهر زاده و برادرزاده اش که پاره تنش هستند اعتماد نکند ،به چه
کسی اعتماد کند؟! باور بفرمائید سوء استفاده عده ای از رانت اطالعاتی و درز برخی
اطالعات اقتصادی پدر اقتصاد مملکت را در آورده است .بحث بعدی صرفه جویی
در وقت و انرژی و شام و ناهار و پذیرایی است .شما تصور بفرمائید وقتی جمعی با
رویکرد خانوادگی دسته جمعی در نهاد یا سازمانی به خدمتگزاری به خلق مشغول
هستند ،هر دور همی خانوادگی اعم از شب نشینی ،صله رحم ،جشن تولد ،سالگرد
ازدواج ،شب چله ،بالنسبت روم به دیوار جشن گودبای پمپرز ،جشن تعیین جنسیت
و  ...قابلیت تبدیل به یک جلسه اداری را داراست که در خالل دورهمی اصلی برگزار
می شود .در این محافل پر بار قطع ًا حضور و نظرات نسوان خانواده نیز موجب غنای
جلسه و لحاظ شدن نظرات قاطبه بانوان در تصمیم گیری های مهم مملکت می
شود! نکته دیگر انتقال تجارب مدیریتی است .به هر حال مدیری که چهل سال در
این مملکت پست داشته و معدنی از تجارب گرانبها محسوب می شود و االن هم
به عنوان مشاور در حال خدمتگزاری است ،قطع ًا در انتقال تجارب و دانش مدیریتی
به اقوام بخل کمتری می ورزد و کلید گنجینه دانش خود را راحت تر تحویل می
دهد! ( البته فقط کلیدش را ...چون یک عده در این مملکت قصد بازنشستگی و
استراحت ندارند!)
به هر حال امید است مسئوالن این هجمه ای را که در ماه های اخیر بابت اشتغال
و بکارگیری فرزندان و داماد ها و احفاد ،اصحاب و اذناب به آنها وارد شده است ،و از
آن با عناوینی چون داماد ساالری و فامیل ساالری به جای شایسته ساالری و  ...یاد
می شود به دل نگیرند و کشور را به بهانه اعتراض عده ای از فضیلت و دانش اقوام
و آشنایان خود محروم نکنند! در ضمن از قدیم گفته اند هجمه سیاسی مثل باد چله
تموز است که از یک در می آید و از در دیگر می رود! مگر حقوق های نجومی را یادتان
نیست که رسانه ها چه دادار دودور و بگیر ببندی راه انداختند؟! االن حقوق و پاداش
زیر صد میلیون پول توجیبی یک عده هم حساب نمی شود!

خبر

زنی آذربایجانی که عاشق زبان
فارسی است

پیشخوان

سومینشامره
ماهنامهفرهنگیو
هرنی «آرمان هرن»
منترششد

سومین شماره ماهنامه فرهنگی و هنری «آرمان هنر»
همراه با گفت و گوی تفصیلی با محمد گذرآبادی ،مترجم
باسابقه کشورمان در حوزه های فیلمنامه نویسی منتشر
شد.سومین شماره ماهنامه فرهنگی و هنری «آرمان
هنر» با مطالبی متنوع در حوزههای سینما و تئاتر،
موسیقی ،کتاب و میراث فرهنگی منتشر شد.
جلد سومین شماره این ماهنامه به گفت و گوی
تفصیلی با «محمد گذرآبادی» مترجم پرکار و باسابقه
کشور در حوزه های فیلمنامه نویسی ،کارگردانی ،تاریخ
سینما ،سینمای مستند ،نقد فیلم ،ادبیات و روانشناسی
اختصاص پیدا کرده است و در این گپ و گفت ،کیفیت
ترجمه متون و مترجمین ایرانی به بوته نقد گذاشته
شده اند«.آرمان هنر» در پرونده نقد فیلم و سریال این
ماه خود فیلم های «تومان» مرتضی فرشباف« ،پوست
» برادران «ارک» و سریال «خسوف » مازیار میری را مورد
نقد و بررسی قرار داده است.
مطالعه تطبیقی رمان و فیلمنامه «بینوایان» نیز عنوان
یادداشتی است که بخش اول آن دراین شماره از این
ماهنامه فرهنگی و هنری منتشر شده است.
انتقاداتی به «مدل طبی » در سالمت روان ،در آستانه
آذرماه؛ خبری از برگزاری کنسرت ها در تهران نیست،
نگاهی به قصه «یا انگار نمی شود به تو رسید » نوشته
نویسندگی طنز،
روزبه حسینی ،آسیب شناسی عرصه
ِ
گزارشی از خانه موزه نیما یوشیج ،نکاتی درباره «
ندی وارهول» ،نگاهی به کتاب «شیوه فنی نمایشنامه
خوانی» و معرفی سلسله انتشارات «چتر دانش» از جمله
یادداشت ها و گفتارهای اهالی فرهنگ و هنر اند که در
سومین شماره «آرمان هنر» منتشر شده اند.
ماهنامه فرهنگی و هنری«آرمان هنر» به مدیرمسئولی
«سیده الهام کاظمی» وسردبیری «صدرا صدوقی» در ۳۲
صفحه و با قیمت  ۱۵هزار تومان منتشر می شود.

خبر

ژاله آموزگار که خود را اول ایرانی و بعد آذربایجانی معرفی میکند ،میگوید :بسیار
خوب ترکی حرف میزنم ولی عاشق زبان فارسی هستم .آنچه ما را در کنار هم جمع
کرده ایرانی بودن ماست و زبان فارسی.
به گزارش ایسنا ،دوازدهم آذرماه زادروز ژاله آموزگار ،عضو وابسته فرهنگستان زبان
و ادب فارسی و پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی است.
به همین مناسبت ،مرکز فرهنگی شهر کتاب با مروری بر زندگی این چهره فرهنگی
نوشته است« :دکتر ژاله آموزگار عضو هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار و استاد فرهنگ و زبانهای باستانی است .او در سال ۱۳۱۸
در خوی به دنیا آمد .پس از اخذ دیپلم ادبی به دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تبریز راه یافت و با رتبه اول از دانشکده ادبیات آن دانشگاه فارغالتحصیل
شد .آنگاه برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از دریافت مدرک دکتری
از دانشگاه سوربن در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در سال  ۱۳۴۷به ایران
بازگشت .مدتی در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شد .دکتر آموزگار از سال ۱۳۴۹
به عنوان استادیار ،از سال  ۱۳۶۲با سمت دانشیار و از سال  ۱۳۷۳تاکنون در مرتبه
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق اشتغال
داشتهاست .او شاگردان بسیاری تربیت کرده که برخی از آنها از استادان بنام
روزگار ما هستند .دکتر آموزگار گذشته از زبانهای پهلوی و اوستایی به زبانهای
انگلیسی ،فرانسوی و ترکی نیز مسلط است .او سالها به عنوان همکار استاد دکتر
احمد تفضلی به فعالیتهای علمی پرداخت و این همکاری به تالیف و ترجمه
آثار مهمی چون «اسطوره زندگی زردشت»« ،زبان پهلوی ،ادبیات و دستور آن»،

«نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایرانیان» و
«شناخت اساطیر ایران» انجامید.
ژاله آموزگار همچنین عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و با گروههای
مختلف فرهنگستان همکاری دارد.او تا کنون جوایز متعددی نیز دریافت کرده است
که از آن جمله میتوان به جایزه لژیون دونور از وزارت فرهنگ فرانسه و جایزه
سرو ایرانی اشاره کرد.دکتر آموزگار عشق خود به ایران و زبان فارسی را چنین بیان
میکند« :من در خوی به دنیا آمدهام ،در شهری در آذربایجان .بسیار خوب ترکی
حرف میزنم ،ولی عاشق زبان فارسی هستم که به کشورم ایران تعلق دارد .همه
ما اول ایرانی هستیم .من همیشه گفتهام ایرانی هستم ،آذربایجانی هستم ،خویی
هستم .آنچه ما را در کنار هم جمع کرده ایرانی بودن ماست و زبان فارسی»».

اثر هرنمندان تئاتر گناوه به
جشنواره منایشهای آیینی
سنتی کشور راه یافت

نمایش "چوپی" کاری از هنرمندان گروه تئاتر ایلیا
شهرستان گناوه از استان بوشهر به بیستمین جشنواره بین
المللی نمایشهای آیینی سنتی کشور راه یافت.
به گزارش ایرنا ،کارگردان نمایش آیینی چوپی روز
چهارشنبه به خبرنگاران گفت :این اثر نمایش کاری از
هنرمندان تئاتر شهرسان گناوه ،موسسه نیمدری سبز
و گروه تئاتر ایلیا است که از بین نمایشهای متقاضی
از سراسر کشور به عنوان تنها نماینده استان بوشهر به
بیستمین جشنواره آیینی راه یافت.
محمد مظفری افزود :این نمایش برگرفته از آیین چوپی یا
چوب بازی است که در قسمتهای شمالی استان بوشهر
و استان های مجاور از دیرباز رواج داشته است.
وی گفت :این آیین در قالب یک نمایش آیینی فضای
باز تولید و قرار است روز سه شنبه  ۱۶آذرماه در افتتاحیه
جشنواره در تهران اجرا شود.
مظفری با بیان اینکه بیش از یازده نفر از هنرمندان
گناوهای در این نمایش حضور دارند ،از همکاری شورای
اسالمی شهر و شهرداری گناوه ،انجمن هنرهای نمایشی
استان بوشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گناوه بخاطر
همکاری در اعزام این گروه به جشنواره تشکر و تقدیر کرد.
نویسنده و کارگردان این نمایش را محمد مظفری ،دستیار
کارگردان و سرپرست گروه روح اهلل پورقصاب ،صادق
نیک پرست مشاور کارگردان ،بازیگران علیرضا شریف،
رضا رحمانی ،صادق رجبی ،حسین بهروزی ،عبدالمحمد
سراجی عهده دارند.
گروه موسیقی این نمایش نیز برعهده علی تیرنا ،محمد
دارمی ،امیررضا مظفری ،طراحی لباس آمنه فروردین و
خدیجه لشکری طراح پوستر و بروشور است.

انگین سلچوک

تماشا

خبر

بازار کاغذ؛ ملتهب تر از همیشه

چند سالی است که بازار کاغذ هر چند وقت یک
بار با نوسانات شدیدی مواجه میشود؛ منابع
مورد نیاز این بازار بنا به سیاستهای غلط گذشته
عالوه بر داخل ،از خارج نیز تأمین میشود که
البته در بخش کاغذ روزنامه کشور وابستگی صد
در صدی و در بخش کاغذ تحریر وابستگی بیش
از  ۷۰درصدی به واردات دارد .همین وابستگی
موجب شده که افزایشهای گاه و بیگاه نرخ ارز
و نوسانات این بازار ،دامن حوزه کاغذ را نیز بگیرد
و کاغذ تبدیل به کاالی گران شود.
حاال نیز به دلیل مشکالت تأمین ارز ،ریل
گذاریهای غلط و عدم تسلط کافی دولت و
تنظیم گران -وزارت صمت و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی -بر این حوزه عالوه بر از بین رفتن
آرامش بازار ،زمینه برای موج سواری دالالن و
سوداگران فراهم شده است.
نبض بازار کاغذ در دست دالالن
دالالن با شناسایی خالءهای سیاست گذاری
دولت ،کنترل بازار را به دست گرفته و به قدری
به التهابات ناشی از نوسانات نرخ ارز ،مشکالت
تأمین ارز و واردات کاغذ ،دامن زدهاند که میتوان
از بازار کاغذ به عنوان «آشفته بازار» یاد کرد.
از سویی دیگر نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز
و پروسه طوالنی واردات کاغذ ،واردات این
محصول فاقد ارزش شده است.
در این رابطه ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا به مهر میگوید :در
حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور  ۳۸۰هزار تن است
اما در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید
داخل ۱۵۰ ،هزار تن در داخل تولید میشود از این
رو در این بخش نیاز به واردات داریم.
وی با بیان اینکه دولتهای گذشته بیشتر
طرفدار واردات بودهاند ،یادآور میشود :به دلیل
عدم حمایت از تولید داخل و دادن امتیاز به
واردات همچون اعمال  ۹درصد مالیات بر ارزش
افزوده از تولید ،بازده سودهی این بخش پایین
است ،از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه
تولید کاغذ تحریر عدد قابل توجهی نیست.
روغنی میگوید :در بازار کاغذ تحریر تقاضا باال و
عرضه کم است بنابراین طبیعت ًا قیمتها در این
بازار باال میرود.
گزارشهای میدانی از بازار نیز حاکی از این است
که عالوه بر کمبود کاغذ ،بخشی از کاغذهای
موجود نیز احتکار شده و به طور کلی فروخته
نمیشوند؛ تا جایی که میتوان گفت در این
شرایط ،نبض بازار کاغذ به جای بخش خصوصی
و فروشندگان واقعی ،در دست دالالن است.
بی توجهی به تولید داخل
عالوه بر مصرف کنندگان کاغذ تحریر ،روزنامهها
و مطبوعات چاپی نیز از جمله مهمترین قربانیان
وضع موجود هستند؛ به گونهای که طی روزهای
گذشته برخی از مدیر مسئوالن روزنامهها اعالم
کردند که دیگر توان چاپ نشریه خود را ندارند
چراکه بررسیها نشان میدهد در حال حاضر
قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به  ۳۰هزار تومان
رسیده است.
نکتهای که باید مورد اشاره قرار گیرد ،بی توجهی
دولتهای قبلی به تولید داخل در بخش کاغذ
است .پیش از این یک کارخانه داخلی با ظرفیت
تولید ساالنه  ۶۰هزار تن ،اقدام به تولید کاغذ

روزنامه کرد اما در کنار عدم حمایتهای دولتی
و مدیریت غلط ،استقبالی هم از سوی مصرف
کنندگان برای خرید تولیدات این کارخانه نشد.
در این رابطه روغنی به مهر میگوید :هم اکنون،
عرضه خاصی در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام
نمیشود و آن مقدار عرضهای هم که داریم بسیار
گران است؛ کاغذ روزنامه داخل کشور تولید
نمیشود؛ از سویی دیگر نیز حجم مصرف کاغذ
روزنامه نسبت به  ۳تا  ۴سال پیش به شدت
کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شده
است ،از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان
مقرون به صرفه نیست.
وی میگوید :یک شرکت داخلی قب ًال کاغذ
روزنامه تولید میکرد اما به دلیل عدم استقبال
فعاالن مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط
امروز امکان حمایت از تولید داخل وجود دارد
و میتوان با تولید داخل ،تا حدودی مشکالت
روزنامهها را حل کرد.
همچنین یک فعال صنعت کاغذ نیز به مهر
میگوید :دولت ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
کاغذ اختصاص داد و در مقابل تولیدکننده داخلی
باید با دالر بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه و
قطعات کند.
وی تاکید میکند :اگر دولتمردان به دنبال حل
مشکالت بازار کاغذ به ویژه کاغذ روزنامه بودند،
قطع ًا با تدابیری اقدام به حمایت از تولید داخل
و کمک به خودکفا شدن کشور و افزایش کیفیت
تولیدات در این حوزه میکردند؛ اما در عمل
اتفاقاتی که افتاد برعکس این مسائل بود.
وزارت صمت :واحدهای داخلی ،توان تأمین نیاز
کشور را دارند
این در حالیست که عدم سیاست گذاری دولت
برای حمایت از تولید داخل مورد تأیید مسئوالن
وزارت صمت نیز قرار گرفته است.
در این رابطه افسانه محرابی ،مدیرکل دفتر
نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صمت
میگوید :واحدهای تولیدی داخلی ،توان تولید
کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و
باید حمایت شوند.
وی با اشاره به اینکه  ۳واحد تولیدی در کشور
داریم که توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر
مورد نیاز را در سطح کشور دارند ،افزود :در این
زمینه چند طرح داریم اما بحث ضوابط سخت
گیرانه قرنطینهای برای مواد اولیه ،حقوق ورودی
برای واردات کاغذ ،ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برای
کاغذ و معافیت مالیاتی  ۹درصد ارزش افزوده
برای واردات ،از جمله مشکالت است.
تعدد تصمیم گیران؛ عامل التهاب
به گزارش مهر ،آنچه که مسلم بوده این است
که تعدد مراکز تصمیم گیری موجب میشود که
تصمیم گیری جامعی در صنعت کاغذ نشود و
نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف کننده نیز از این
مسائل ضربه بخورد .بنابراین به نظر میرسد
اولین اقدام دولت باید جلوگیری از تصمیم گیری
های متعدد ذی نفعان در این حوزه باشد.
همچنین با توجه به اتفاقات اخیر بازار ،زمان آن
رسیده که دولت تدبیر دقیقی برای ساماندهی
بازار و صنعت کاغذ بیاندیشد نه اینکه با
نسخههای مقطعی ،اقدام به درمان دردهای این
حوزه کند.

