مشهود است و اين سّنت قديمي كه تنها گردشگران پا به سن
گذاشته ،ايران را براي گردش انتخاب ميكردند،كاملًا در
حال تغيير است .سازمان گردشگري ايران هم اعالم كرده،
قصدش براي  8سال آينده ،رسيدن اين عدد شش ميليون
گردشگر به عدد زيباي  25ميليون نفر است.
همين عدد  6ميليون گردشگر سال  ،95اگر تنها  7روز در
ايران مانده باشند و درهر روز تنها دويست هزار تومان بابت
هتل و رفت و آمد و خوراك ،هزينه كرده باشند ،در سال ،95
حدود ׳׳ده هزار ميليارد تومان׳׳ پول به ايران وارد و هزاران
شغل ايجاد شده است.
حال اگر كارتهاي بانكي خارجيان در ايران فعال شود كه
فعلًا نيست ،تبليغات براي گردشگران خارجي بيشتر شود كه
فعلًا نيست و امكانات رفاهي براي توريستها كامل شود كه
فعلًا نيست ،پول و شغلي كه ايرانيان از محل ورود گردشگران
به چنگ خواهند آورد ،لبخند را براي تمام سال بر لبانشان
خواهد نشاند.

خودکشيحقيقيدرمجازي

ادامه قطره قبل
انسانهايي که ايدئولوژي و چارچوب ندارند،
تلقين پذيرند و ميش��ود روي عقايد آنها کار
کرد و به سلسله اعصابشان مسلط شد .افراد
وابس��ته و پيرو را راحت ميشود دنبال خود
کش��اند .چنين کس��اني بلد نيس��تند خود را
مطرح کنن��د و نميتوانند توجه ديگران را به
سوي خود بکشانند .از طرفي انسان موجودي
است که دوست دارد ديده شود و به او محل
بگذارن��د بنابراي��ن افرادي که بلد نيس��تند
جذاب باش��ند ،دنبال راههاي ديگري براي
مطرح شدن هس��تند که معمولًا غيرمنطقي
و گاه زيانبارن��د .از يک طرف ديگر برخيها
به م��ردم آزاري و تخريب گرايش دارند که
اگر داراي قابليتهاي خاصي باشند ،ميتوانند
افراد گ��روه پي��رو و ضعي��ف را دنبال خود
بکش��انند و آنها را به کارهاي ناجوري وادار
کنند ...مثل تشويق به خودکشي!
نخس��تين بار که اين قلمفرس��ا در اينترنت
کسي را ديد که به خودکشي تشويق ميکرد،
دختري بود که خود را پسري جذاب معرفي
ميکرد و معتقد بود وظيفه دارد دختران گيج
و نادان را ش��يفته خود کن��د و کاري کند که
خود را بکشند .آن روزها گوشي و سيستمهاي
امروزي وجود نداشت و او کارش را با چت در
ياهو مسنجر انجام ميداد .کمي بعد با پسري
خيلي خجالتي آشنا شدم که خودش را دختر
معرف��ي ميکرد و در وبالگ��ش قصههايي از
مرداني مينوشت که به او نظر داشتند .او هم
معتقد بود که مردهاي نادان و هوسران بايد
بميرند .تفکري ک��ه ميگويد افراد کمهوش
و بدنژاد بايد نابود ش��وند ،نوظهوري نيست.
نيچه ب��ه اصل بق��اي اصلح اعتقاد داش��ت
و ميگف��ت نبايد به نژادهاي پس��ت و عقب
مانده امکان زندگي داد .فلس��فه نازيسم هم
اين ب��ود که اف��راد قوم يهود از نژاد پس��ت
هس��تند و بايد بميرند و ام��روز هم برخي از
تندروهايي که به تبعيض نژادي معتقدند ،در
جهت ناب��ودي افرادي که به قول آنها کودن
هس��تند ،گام بر ميدارند و چ��ون ارتباطات
مجازي راحتترين و سريعترين نوع ارتباط
و تبليغ است ،دامنه فعاليت خود را به مجازي
کشاندهاند.
پ��س از پيش��رفت تکنول��وژي و افزاي��ش
کارآيي گوشيها ،ماجراي با اعصاب کاربران
بازي کردن هم ارتقا پيدا کرد و وارد فازهاي
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دی آنجلیس

خواهند ساخت كه تمام ساز و كارها و سازمانهاي رقيب و
سنتي را از ميدان بيرون خواهند كرد و تمام مقاومتها در برابر
اين مثلث در مدتي نه چندان طوالني شكسته خواهد شد.
بنابراين صرفه و صالح تمام ارگانهاي نظارتي،فعاالن سنتي
عرصه حمل و نقل و البته مسافران ،در ادامه فعاليت ابزارهاي
فن آورانه در صنعت حمل و نقل است و تنها تغيير مفيد
ميتواند اين باشد كه سازمانهاي سنتي حمل و نقل هم در اين
قالب جديد فعاليت كنند و نهادهاي دولتي و عمومي هم در
فضايي قانونمند و دوستانه ،روشهايي را در پيش گيرند كه اين
مقيد به پرداخت عوارض
خدمات جديد در حمل و نقل همّ ،
امنيت شهروندان را در زمان استفاده از
و ماليات باشند و هم ّ
آنها ،تا آنجا كه ممكن است تضمين كنند.

مصطفی گلياري

		
آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند

هم ،توجه به عرضه و تقاضاي اين دو بازار ،هيجان ويژهاي
در اين بازارها هم فراهم نميشود .بازار ساختمان و ساخت
و ساز البته ميتواند در چند ماه آينده با ورود اين سرمايهها
كاملًا از ركود خارج شده و حتي اندكي رشد قيمت را تجربه
كند .اما مسأله اصلي اينجاست كه سياستهاي دولت بايد در
مدتي كوتاه بتواند محلي جايگزين براي سرمايههايي كه قصد
خروج از بانك و رسيدن به سود بيشتر از  15درصد دارند،
پيدا و معرفي كند كه در غير اينصورت هيچ بعيد نيست
كه سنتهاي قديمي اقتصاد ايران فعال شوندو اين سرمايهها
را ببلعند .بورس اوراق بهادار كه اتفاقا در چند ماه گذشته
توانسته رونق نسبتا بهتري داشته باشد ،بايد بالفاصله از طريق
تريبونهاي دولتي به مردم معرفي شود و از طريق اين تبليغات
و اعتمادسازي دولت ،مسير جايگزين سرمايههاي سرگردان
در ايران باشد .در سال گذشته ،نگاهي كوتاه به اعداد سهام
شركتهاي حاضر در بورس ،نشان ميدهد،تعداد قابل توجهي
از آنها توانستهاند سودي باالتر از  15درصد براي صاحبان
سهامشان به همراه آورند ولي اين ارقام سود ،بسيار كمتر از
سود سپردههاي بانكها براي مردم عادي تبليغ ميشود تا آنها
هم به اين انتخاب ،قانع شوند .با قاطعيت و جسارت ادامه دار
از سوي دولت ،اگر همچنان جريان داشته باشد ،بوي رونق و
رشد از اين تصميم اخير ،كاملًا به مشام ميرسد.

قطرهاي از درياي زبانوادب پارسي

جديدي شد .برنامه نويسان بازيهايي اختراع
کردند که در ط��ول مراحل مختلف بازيکن
را ب��ا ب��ه هيج��ان آوردن وادار ميکردن��د
مرحلههاي بازي را طي کند .زبان اين بازيها
خش��ونت و کشتار و ش��ليک و انفجار است.
آنها حتي بازيهاي سياس��ي هم ميسازند و تو
ميشوي داعش و ميروي مردم را ميکشي
و در مراحل پيشرفتهتر به هيجان ميآيي که
به خودت آس��يب بزني و آخرش خودکشي
کني .زبان تلقيني اين بازيها بسيار قوي است
و اف��راد تلقين پذير را هيپنوتيزم ميکند و به
کاربر القا ميکند که هر طور شده اين مرحله
بازي را تمام کند و وارد مرحله بعدي ش��ود.
׳׳نهنگ آبي׳׳ يکي از بازيهايي است که داراي
بيشترين تلقين است و کاربر تا به مرحله آخر
برس��د ،خودش را بس��يار آزرده است و اين
آزار رساني جزء وجودش شده و شايد چنان
تسليم ش��ود که خودش را از ساختماني بلند
پرت کند .ش��ايد ديده يا شنيده باشيد گاهي
در برخي از س��واحل تع��دادي نهنگ به گل
مينشينند و ميميرند .عوام معتقدند اين به
معني خودکشي دسته جمعي نهنگهاست .اين
بازي هم به اين دليل نهنگ آبي نام گرفته که
افراد را به خودکشي تشويق ميکند .سازنده
نهن��گ آب��ي جواني  22س��اله اس��ت به نام
فليپ بودکين که اهل روس��يه و دانشجوي
اخراجي رش��ته روانشناسي است .او در سال
 2013اين بازي را منتشر کرد و ايدهاش اين
اس��ت که جهان را بايد از زبالههاي زيس��تي
پاک کرد .به نظر او کس��اني که معتقدند در
اين دنيا هيچ ارزش��ي ندارند و کس��ي به آنها
اهميت نميدهد ،زبالههاي زيستي هستند و
باي��د جهان را از لوث وجودش��ان پاک کرد.
هدف بازي نهنگ آبي تش��ويق به خودکشي
نوجواناني است که منزوي و افسرده هستند.
زبان اين بازي تأثيرگذار و بيرحمانه است.
مغ��ز بازي نيمه ش��بها از کاربران نوجوانش
ميخواه��د وظيف��ه ه��ر مرحله از ب��ازي را
انجام دهند .کارب��ران بايد با عرضه مدرک
ثابت کنند آن وظيف��ه را انجام دادهاند براي
مثال ش��رط رفتن از يک لِوِل ب��ه لِوِل بعدي
اين اس��ت که کارب��ر لبهاي خ��ودر را با تيغ
مجروح کند و عکس و فيلم آن را نشان دهد.
مراحل مقدماتي بازي س��اده است و از کاربر
ميخواهد اسم و مش��خصات و عکسهايي از
خودش را براي مغز بازي بفرس��تد .مراحل
بعدي تماش��اي فيلمهاي ترسناک است در
نيمه ش��بهاي تنهايي .مراح��ل بعدي کمکم
سخت ميشود و بازيکن براي مثال در لبه بام
مينشيند و پاهايش را آويزان ميکند.
ادامه دارد

