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« ایران» از دالیل موافقان و مخالفان مسدودســازی شبکه های
اجتماعی گزارش می دهد

فیلترینگ بدون توجه به
افکار عمومی ممنوع
رضا فرخی

خبرنگار

واکنشها به یک موضوع پرحاشیه
عموم واکنشها در این بـــاره را میتوان
به چند دسته تقســـیمبندی کرد؛دسته اول
کاربرانی بودند که این روزها اینســـتاگرام در
شرایطی که اکثر سرگرمیها گران محسوب
میشوند ،برایشـــان در حکم یک سرگرمی
ارزان قیمت اســـت.در دســـته دوم کاربرانی
جای میگیرند که پـــس از وقت گذاریهای
طوالنـــی در فضـــای مجـــازی و اینســـتاگرام
موفق به کســـب درآمـــد از این راه شـــدند و
حاال هم دوســـت نداشـــتند که هر چه رشته
بودند با فیلترینگ اینستاگرام پنبه شود .اما
دسته سوم کارشناســـانی هستند که راه حل
معضالت و رفتارهای نادرست اجتماعی را
فیلترینگ اینستاگرام نمیدانند! دسته سوم
از مهمترین اقشار صاحب اندیشه محسوب
میشـــوند که تا به امـــروز در مقابـــل پدیده
فیلترینگ مقاومت کرده اند.
مدیران به چه فکر میکنند؟
در ســـوی مقابل مدیران با تکیه بر چند
دلیـــل و اســـتدالل همچنان بـــر فیلترینگ
اینســـتاگرام و لـــزوم محدودســـازی دیگـــر
اپلیکیشـــنهای اجتماعی تأکیـــد می کنند.
اول آنکـــه اینســـتاگرام بـــه محلـــی بـــرای
شـــکلگیری روابـــط خـــارج از عـــرف مبدل

شده اســـت .دومین مسأله هم این موضوع
اســـت که در چندین ســـال گذشـــته فضای
اینســـتاگرام نقش مهمـــی در هتک حرمت
افـــراد جامعه و تجاوز بـــه حریم خصوصی
آنان داشـــته است.اســـتدالل ســـوم مدیران
و مســـئوالن ذیربـــط این اســـت کـــه فضای
اینســـتاگرام فضای شایعهسازیهایی است
که در مجمـــوع به ضرر جامعه ایرانیســـت
و در نهایـــت دلیـــل دیگر لـــزوم فیلترینگ
اینســـتاگرام از ســـوی مدیـــران و مســـئوالن
مسائل امنیتی است که به باور آنها برای کل
جامعه ایران مضر خواهد بود.
کارنامهای ناموفق پس از سالها
در ســـوی مقابـــل همـــه ایـــن دالیـــل و
توجیهـــات کارنامه فیلترینـــگ در ایران قرار
دارد .کارنامـــهای کـــه بـــا فیلترینـــگ توئیتر
و فیـــس بـــوک و فلیـــک و حتی کلـــوب (به
صورت مقطعی) امتیازهای منفی بسیاری
را از نهادهـــای تعیینکننـــده ســـطح آزادی
اینترنـــت دریافت کـــرد .هرچند کـــه برخی
همچون حســـن روحانـــی ،رئیس جمهوری
ایـــران ،فیلترینـــگ در فضـــای مجـــازی را
ادامه محدودیتهایـــی همچون منع ویدئو
میدانند .اما به هر ترتیب در باب فیلترینگ
اپلیکیشنهای اجتماعی ،به نظر میرسد که

نقش سلبریتیها در عالقه جوانان به عمل زیبایی

بارها صاحبنظران از مدیران درخواست کردهاند که پیش
از هر نوع فیلترینگی باید این تعامل دو طرفه برقرار شود.
همچنین که باید به موضوعی بسیار حائز اهمیت توجه
داشت .آن هم افکار نسل جوان درباره فیلترینگ است.
واقعیت این روزهای جامعه جوان ایرانی بیانگر این
مسأله است که نسل جوان احساس میکند از او در چنین
زمینههایی نظرخواهی نمیشود؛ نسل جوانی که به فضای
مجازی عالقه دارد و کامالً نسبت به برخوردی قیم مآبانه
با عالیقش وارد مخالفت میشود و حتی گارد میگیرد
جلوگیری از گردش آزاد اطالعات است.
حاال بـــا در نظر گرفتن اســـتدالل مدیران
و حوادث اخیر ناخوشـــایندی کـــه در فضای
واقعی بواسطه فضای مجازی رخ داد ،سؤال
این است که چقدر اســـتدالل های مدیران و
مسئوالن برای فیلتر شدن از منظر کارشناسی
قابـــل پذیـــرش اســـت؟ چـــرا کـــه اگـــر ایـــن
استداللها درگام اول ،کارشناسان اجتماعی
و فرهنگـــی را قانع کند آنهـــا هم برای راضی
کـــردن و قانع کردن بدنه عـــام جهان به طور
جد بـــه میـــدان خواهنـــد آمد و وقتـــی بدنه
عام جامعه از فیلترینگ قانع شـــوند آن گاه
فیلترینگ بـــا تمام هزینههایی که تا به امروز
برای آن شـــده ،امـــری موفقیتآمیز خواهد
بـــود و بـــه نوعی هـــدر رفتـــن ســـرمایه ملی
محسوب نمیشود.
نیازهای بیپاسخ جامعه جوان
در باب اســـتدالل اولی که مدیران مطرح
میکنند و براین باورند که اپلیکیشنها سبب
افزایش خیانت و روابط نامشـــروع شـــدهاند
برخـــی از جامعه شناســـان این تعبیـــر را به
نوعی درســـت نمیدانند .به باور این دست
کارشناســـان این اپلیکیشـــنها در این زمینه
تنهـــا وضعیت موجود را عریانتـــر کردهاند،
یعنی آنچه که هست را به صورت آشکارتری

در پیش چشـــم همه به نمایش گذاشـــتهاند
چـــرا که وقتـــی در یـــک جامعـــه  16میلیون
جـــوان مجرد وجـــود دارد که بخشـــی از آنها
در حال ورود به ســـن تجرد قطعی هســـتند
نمیتوان انتظار شکلگیری روابط نامشروع
را نداشـــت .وقتـــی الگویـــی از یـــک ازدواج
صحیـــح و اقتصـــادی بـــرای جوانـــان وجود
ندارد ،آنها به ســـوی برقراری روابط میروند
چه از طریق اپلیکیشنها و چه از طریق تلفن
و صدهـــا راه دیگری که وجود دارد .ســـازمان
ملل در ســـال های گذشـــته نیازهای حیاتی
بشر را دوباره بازنگری کرد و در کنار نیازهایی
همچون خوراک و پوشاک و مسکن ،نیازهای
عاطفی و جنســـی را هم جزء نیازهای حیاتی
بشـــر قلمداد کرد .موضوعی کـــه بارها مورد
تأکید شـــرع مقـــدس هم قرار گرفته اســـت.
پـــس نمیتوان در جامعه جـــوان انتظار این
را داشـــت که در صورت کاهش آمار ازدواج،
رابطه نامشروع رشد نداشته باشد.
علت خیانت در جایی دیگر
همچنین کـــه روانشناســـان بارهـــا براین
مســـأله تأکید میکنند که علت رشـــد روابط
فرازناشـــویی در جامعـــه ایـــران و افزایـــش
خیانـــت در افـــراد متأهـــل مســـائل پیـــش
پاافتـــادهای ماننـــد فضای مجازی نیســـت و

ربـــط دادن این مســـأله به فضـــای مجازی
اشـــتباهی مهلک است که سبب محاسبات
اشتباه و ســـرمایهگذاری نادرست برای حل
آن میشود .به باور این دست روانشناسان،
زوجینی که دســـت از محیط خانه شستهاند
هـــر لحظه امـــکان لغزش دارنـــد .حال این
لغـــزش یا در فضـــای مجـــازی رخ میدهد
یـــا در خارج از فضای مجـــازی! پس راه حل
را بایـــد در آموزشهـــای پیـــش از ازدواج و
ســـرمایهگذاری در این زمینه دیـــد نه اینکه
علـــت آن را در مســـائلی همچـــون فضـــای
مجازی جست جو کرد.
افراد در فضای مجازی مختار هستند
دومیـــن مســـألهای کـــه مدیـــران از آن
بهعنوان دلیلی برای لزوم اعمال فیلترینگ
یاد میکنند مســـأله نقض حریم خصوصی
است .به باور آنان فضای مجازی به محلی
برای نقض حریم افراد تبدیل شـــده است.
این اســـتدالل هم بارها از سوی کارشناسان
فنی رد شـــده اســـت .آنهـــا تأکیـــد دارند که
امـــکان دسترســـی خود به خـــودی از طریق
این اپلیکیشـــنها به فضای خصوصی افراد
وجـــود نـــدارد و تـــا زمانی که فـــرد خودش،
عکسهایـــش یا مســـائل خصوصی زندگی
خـــود را در ایـــن فضـــا منتشـــر نکنـــد ،اصالً
دسترســـی به آن از طریق این اپلیکیشـــنها
محال است .ضمن اینکه حالت خصوصی
یا در اصطالح( )privateاز تمهیداتی است
که در این اپلیکیشـــنها بـــرای حفظ حریم
خصوصـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده و فردی
بـــا ابتداییتریـــن آشـــنایی با نحـــوه کار این
اپلیکیشنها میتواند با این ابزار از اشتراکات
خود محافظت کند.
لطفاًروی دیگر سکه را هم ببینید
ســـومین اســـتداللی کـــه مدیران بـــه کار
میبرنـــد آن اســـت کـــه فضای مجـــازی به
محلی برای کالهبرداری و سودجویی تبدیل
شـــده اســـت .در این باره جامعه شناســـان
به مدیـــران بارها گوشـــزد کردهانـــد که باید

آن ســـوی ماجرا را هم دیـــد؛ جایی که افراد
میتواننـــد در ایـــن فضـــا در ایـــن وضعیت
بـــد اقتصادی به کســـب درآمـــد بپردازند یا
اســـتعدادهای خود را به نمایش بگذارند و
دیده شوند .به شکلی که همین مسأله مانع
از شکلگیری عقدههای ناشی از ندیده شدن
میشـــود .همچنیـــن که درباب ســـودجویی
هم کارشناســـان و حتی خود فعاالن فضای
مجـــازی روزهایـــی را بـــه مدیران یـــادآوری
میکننـــد کـــه موبایـــل بتازگـــی بـــه زندگی
ایرانیان وارد شـــده بود و بسیاری با استفاده
از همین وســـیله ،ســـودجویی و کالهبرداری
میکردند.حســـاب افراد را بـــا تماس و بیان
مطالب دروغین خالی میکردند و یا فریب
میدادند و هزاران نوع ســـودجویی دیگر که
بیانـــش طوالنی خواهد بود .بـــه این ترتیب
میتوان گفت که برای ســـودجویان همیشه
وســـیلهای وجود دارد یـــک روز موبایل ،یک
روز فضای مجازی و شاید روز دیگر وسیلهای
تازهتر را به کار گیرند.
در کنار همه این استدالل ها که پاسخ به
توگوی دو طرفه مدیران
آن یک بحث و گف 
و کارشناسان را میطلبد  ،بارها صاحبنظران
از مدیران درخواست کردهاند که پیش از هر
نوع فیلترینگـــی باید این تعامـــل دو طرفه
برقرار شـــود .همچنین که باید به موضوعی
بســـیار حائز اهمیت توجه داشـــت .آن هم
افکار نســـل جوان درباره فیلترینگ اســـت.
واقعیت این روزهای جامعـــه جوان ایرانی
بیانگـــر این مســـأله اســـت که نســـل جوان
احســـاس میکند از او در چنین زمینههایی
نظرخواهی نمیشـــود؛ نســـل جوانی که به
فضای مجـــازی عالقه دارد و کامالً نســـبت
به برخوردی قیـــم مآبانه بـــا عالیقش وارد
مخالفت میشود و حتی گارد میگیرد .پس
فیلترینگ یکبـــاره اپلیکیشـــنها آن هم به
بدون اقناع افکار عمومی بویژه جوانان تنها
یـــک کارکـــرد دارد و آن وارد کـــردن ضربات
مهلک برپیکره سرمایه اجتماعی است.
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نوعی بوتاکس اســـتفاده کردهاند .این آمار و
ارقام نشان میدهند سن جراحیهای زیبایی
در دنیا چقدر کاهش یافته است.
مـــردم براین باور هســـتند که رســـانهها و
شـــبکههای اجتماعی جوانـــان را به تقلید از
ظاهر ســـلبریتیها تشـــویق میکنند ،دنیای
مجازی با به تصویر کشـــیدن افراد مشـــهور و
زندگـــی خصوصیشـــان جوانان را بهســـمت
الگوبـــرداری از آنها هل میدهند .بر اســـاس
ادعـــای آکادمی جراحی بازســـازی صورت و
پالســـتیک امریکا 82 ،درصـــد جراحیهای
زیبایـــی در حالی انجام میشـــود که بیماران
تحت تأثیر ســـلبریتیها اعضـــای بدن خود
را به تیغ جراحان زیبایی میســـپارند .ادوین
ویلیامز ،رئیس این مرکز میگوید عکسهای
فتوشاپ شده از افراد مشهور ذهنیت افراد را
درباره ظاهر و بدنشان تغییر میدهد و باعث
میشوندآنهابهتقلیدازسلبریتیموردعالقه
خود بپردازند .ســـتاره پرستی منجر میشود

بســـیاری از نوجوانـــان و جوانان بـــه تقلید از
ســـتارگان و تحـــت تأثیـــر تعریـــف و تمجید
دیگران از این تغییـــرات عملهای زیبایی را
انجام دهنـــد که ذرهای از عوارض عملها در
آینده اطالعی ندارنـــد ،در این صورت انجام
جراحیهای زیبایی توســـط افراد مشـــهور به
مثابه مسیر خطرناکی است که میتواند افراد
را بـــه دره خطـــرات و عـــوارض جراحیهای
پالســـتیک هدایت کند .شاید اگر سلبریتیها
از نفـــوذ خود در روند تصمیمگیری جوانان و
نوجوانان آگاهی داشـــتند ضمن تفکر درباره
اعمال و رفتار خودشان آگاهانهتر و محتاطتر
در فضای مجازی عمل میکردند .بر اساس
اعالم انجمن جراحان پالســـتیک و بازسازی
امریکا بیش از  236هزار جراحیهای زیبایی
مانند جراحـــی بینی ،تغییر مـــدل گوشها،
بزرگ کردن ســـینه ،از بین بـــردن جای آکنه
یا زخم در ســـن  19سالگی یا کمتر از این سن
انجام شده است.

برخـ ــورد بـ ــا سـ ــگ گردانـ ــی در کشـ ــور
سالهاسـ ــت کـ ــه مـ ــورد توجـ ــه مراجع و
مسـ ــئوالن مربوطه اسـ ــت؛ موضوعی که
در پـ ــی اتفـ ــاق حمله دو سـ ــگ وحشـ ــی
به کودکـ ــی دریکی از پارکهای لواسـ ــان
دوباره بر سر زبانها افتاد.
درسـ ــت زمانیکـ ــه یـ ــک خانـ ــواده برای
دورهمیهایشـ ــان تصمیـ ــم گرفتنـ ــد به
پارکی در حوالی لواسـ ــان بروند بیخبر از
آنکه دو سـ ــگ پتی بول و ژرمن شپرد در
کمین آنها نشسـ ــته اسـ ــت .پس از حمله
ایـ ــن دو سـ ــگ وحشـ ــی بـ ــه بهـ ــار کودک
10سـ ــاله بود که این موضوع دوباره مورد
توجه کارشناسان قرار گرفت .مخصوصاً
وقتی کـ ــه پدر و خانواده این کودک اعالم
کردند که حمله این دو سـ ــگ باعث پاره
شدن 15سانتیمتر از پوست این کودک و
قلوهکن شـ ــدن پاهای او شده اما با وجود
این ،فرد خاطی به همراه س ـ ـگهایش با
قید وثیقه همچنان در شهر میچرخند!
کاربـ ــران فضـ ــای مجـ ــازی هـ ــم البته
در ایـ ــن ماجرا بیکار ننشسـ ــتند .زمانیکه
برخـ ــی از مسـ ــئوالن اعـ ــام کردنـ ــد کـ ــه
مجـ ــازات فرد خاطی تنهـ ــا پرداخت دیه
اسـ ــت .این کاربران فضای مجازی بودند
کـ ــه آنقـ ــدر تصاویر قلـ ــوه کن شـ ــدن پاها
و دس ـ ـتهای کـ ــودک را دستبهدسـ ــت
کردند که رئیس حوزه قضایی لواسانات،

عکس  :ایسنا

با گســـترش دنیـــای رنگارنگ مد و فشـــن و
عملهـــای زیبایـــی عالقه مردم بهســـمت
تغییـــرات از ســـر و وضـــع و لبـــاس گرفته تا
فیزیـــک بدنشـــان ســـوق پیـــدا کرده اســـت،
سلبریتیها در الگوبرداری افراد از رفتار ،ظاهر
و سبک زندگیشان بهعنوان ابزار قدرتمندی
شـــناخته میشـــوند بههمین دلیل است که
شـــرکتهای زیـــادی بهدنبـــال جـــذب افراد
مشهور برای تبلیغ محصوالت خود هستند،
بنابرایـــن میتـــوان گفـــت بـــا رواج بمباران
تبلیغات زیبایی در جوامع ،تغییرات ظاهری
دامن جوانان و حتـــی نوجوانان را هم گرفته
است.
تحقیقـــات چنـــد ســـال گذشـــته نشـــان
می دهـــد نود و یک درصـــد افرادی که تحت
عملهای زیبایی قرار گرفتند را زنان تشکیل
میدهنـــد .جراحیهـــا طیف گســـتردهای از
انتخابهـــا را شـــامل میشـــود کـــه از جمله
آنها میتوان به لیفت ســـینه ،لیپوساکشـــن،
رینوپالســـتی (عمل جراحـــی زیبایی بینی)
و ابدومینوپالســـتی (عمـــل جراحـــی بـــرای
برداشـــتن پوســـت و چربـــی بیـــش از حد در
شکم) اشاره کرد .این عملها فقط مختص
افراد مســـن برای بازگرداندن جوانی نیست
بلکه بهگزارش انجمن جراحان پالســـتیک
امریکا مراجعه افراد زیر  30سال برای انجام
جراحیها برای دستکاری صورت  64درصد
افزایش یافته است .به گزارش سایت دویک
همچنین آنها گزارش میدهند در سال2013
تقریبـــاً  18هزار نوجوان بین  13تا  19ســـال از

طرح  :فضای مجازی

در چند ماه اخیر بویژه پس از ماجرای دختر و پســـر ســـیرجانی بحث فیلترینگ
یکی از اپلیکیشـــنهای پرطرفـــدار این روزهـــای ایران یعنی اینســـتاگرام دوباره
از ســـوی مدیران مربوطه مطرح شـــد .بحثی که در چندین ســـال گذشته پیش از
فیلتر شـــدن یک اپلیکیشـــن اجتماعی در فضای عمومی جامعه طرح شده و در
نهایت بدون اقنـــاع کردن مخاطبـــان و کاربران فضای مجازی به فیلتر شـــدن
این اپلیکیشـــن منتهی شـــد .در این میان این بار بحث فیلتر کردن اینستاگرام با
واکنشهای گســـتردهای در بین کاربران در داخل خود فضای اینستاگرام روبهرو
شده است ،آنچنان که بســـیاری از کاربران با هجوم به پیجهای برخی از مدیران
مربوطه ،خواستار عدم فیلترینگ اینستاگرام شدند.

اولین اپلیکیشن مهمی که به دالیل فرهنگی
فیلتر شد را باید وی چت دانست؛ اپلیکیشنی
که با قابلیـــت  look aroundاین امکان را در
اختیار کاربرش قرار میداد تا به همه کاربران
هم جنس یـــا غیر همجنس خـــودش پیام
بفرستد .در آن مقطع زمانی برخی نهادهای
فرهنگی و قضایی براین بـــاور بودند که این
اپلیکیشن موجب گسترش رابطه نامشروع
و حتی افزایش رابطههای فرازناشویی شده
اســـت .در گام بعد اپلیکیشـــنهای دیگری
همچون وایبر(برای مقطعی) ،بدوو ،بیتاک
هم به دالیل مشـــابه دالیـــل فیلترینگ وی
چـــت ،فیلتر شـــدند .تـــا اینکه در چنـــد ماه
اخیر نوبت به فیلترینگ تلگرامی رســـید که
بـــرای بســـیاری از کاربران عالوه بر اســـتفاده
بهعنوان یک پیام رسان ،بهرههای مالی هم
داشت و بســـیاری از این راه درآمد به دست
میآورند .فیلترینگ تلگرام هم مانند دیگر
فیلترینگهـــا به یکباره و با ســـرعت و بدون
اقناع کردن کاربران صورت گرفت .آن چنان
که بهدلیل همین نارضایتی و اقناع نشـــدن،
تنهـــا نتیجه آنهـــا تصمیم مخاطبـــان برای
خریداری و نصب فیلترشکنها برای نشان
دادن نوعـــی نافرمانی به ایـــن تصمیم بود؛
موضوعی کـــه جز هزینه برای کشـــور چیزی
تا به امروز در برنداشـــته است .همچنان که
آمار کاربران ایرانی تلگرام هم کاهش نیافته
است.
حاال امـــا کار بـــه فیلترینگ اپلیکیشـــنی
رسیده که بســـیاری از مدیران و مسئوالن در
ردههای باالی کشـــور هـــم در آن پیج دارند
و اتفاقـــاً بســـیار هـــم در آن فعالنـــد .هم به
صورت تصویری در آن پیام میگذارند و هم
پستهای نوشتاری درآن را با دیگر کاربران
به اشتراک میگذارند.
شائبههای بیپاسخ
در کنار همه ایـــن موضوعات در چندین
مـــاه اخیـــر در بیـــن کاربـــران ایـــن قضاوت
جـــا افتاده کـــه فیلترینـــگ تلگـــرام بهدلیل
افشاگریهایی است که علیه فرزندان برخی
مدیـــران اقتصادی یـــا حســـابها و برخی
رفتارهـــای پنهان دراین فضا شـــده اســـت،
حاال هم همان افـــرادی که مورد مظان این
افشاگریها بودهاند با فشـــار بسیار درصدد
فیلترکردن آنها هستند .موضوعی که دست
به دســـت در بیـــن کاربران فضـــای مجازی
میچرخـــد و بســـیاری معاندان هـــم از این
فرصت سوءاســـتفاده کـــرده و قصـــد دارند
این مســـأله را القاء کنند کـــه تمام هدف ها
ازایـــن فیلترینگ امری سیاســـی و درجهت

سگ گردانی در پارکهای این شهرستان
را ممنوع کرد.
این موضوع البته در سالهای گذشته
هـ ــم در قالـ ــب طرحی بـ ــرای ممنوعیت
سـ ــگ گردانـ ــی در معابر و حتـ ــی خانهها
توسط مجلس شورای اسالمی ارائه شده
بود که در نهایت به سرانجام نرسید.
بههمیـ ــن علت مهمترین سـ ــؤالی که
ایـ ــن روزهـ ــا ذهـ ــن مخاطبان را بـ ــه خود
مشـ ــغول کـ ــرده ایـ ــن اسـ ــت کـ ــه تکلیف
رعایت حقوق شـ ــهروندان در این ماجرا
چه میشود؟
البته داشـ ــتن حیوان بـ ــه خودی خود
جرم نیسـ ــت اما اگر این مسـ ــأله موجب
رنجش و سلب آسایش شهروندان شود
و حوادث ناشـ ــی از آزار و اذیت حیوانات
بـ ــرای آنهـ ــا مشـ ــکالتی ایجاد کنـ ــد الزم
اسـ ــت تا برای تأمین حقوق شـ ــهروندی

تصمیمـ ــات جدی تـ ــرو قوانین کارآمدی
اتخاذ شـ ــود پسـ ــران و دختـ ــران الکچری
زیـ ــادی ایـ ــن روزهـ ــا بـ ــرای جلـ ــب توجه
در محیطهـ ــای عمومـ ــی بـ ــا س ـ ـگهای
گران قیمتشـ ــان گشـ ــت وگذار میکنند.
بیآنکه شهروندان شاهد برخورد پلیس
یا نهادهای مسـ ــئول با آنها باشـ ــند .برای
اثبـ ــات ایـ ــن موضـ ــوع تنها کافیسـ ــت در
یکـ ــی از پارکهای شـ ــلوغ پایتخت چند
سـ ــاعتی مشغول اسـ ــتراحت باشید تا به
چشـ ــم خود شـ ــاهد این موضوع باشید.
برخی حتی حاضر هستند برای گرداندن
س ـ ـگهای خود روزانه  150هـ ــزار تومان
هزینه کنند.
حیواناتـ ــی کـ ــه حتـ ــی جلـ ــوی چشـ ــم
همـ ــه اجابت مزاج میکننـ ــد و هیچکس
هم جلوی صاحبـ ــان آنهـ ــا را نمیگیرد.
ایـ ــن اتفاق تنها مربوط به شـ ــمال شـ ــهر

نمیشـ ــود و هـ ــر روز زوایای تـ ــازهای پیدا
میکنـ ــد .بهطـ ــوری که برخـ ــی در جنوب
شـ ــهر هـ ــم بـ ــرای جلـ ــب توجـ ــه و گاهی
بـ ــرای ایجـ ــاد تـ ــرس و وحشـ ــت مـ ــردم
س ـ ـگهای خود را به خیابانها میبرند.
ماننـ ــد همین چنـ ــد روز پیش که پسـ ــری
با ظاهر آشـ ــفته در یکی از میدانهای پر
رفـ ــت و آمد منطقـ ــه  14به همراه سـ ــگ
عظیـ ــم الجث ـ ـهاش توقف کرد تـ ــا یکی از
طلبکارهایـ ــش را بترسـ ــاند .او بـ ــه همراه
س ـ ـگاش که مدام بیقـ ــراری میکرد به
یکـ ــی از مغازههـ ــا رفـ ــت و با دسـ ــت پر و
خندان به همراه طلباش برگشـ ــت .در
اینجا باید از مسئوالن پرسید سگگردانی
در پارکهـ ــا بایـ ــد چنـ ــد کـ ــودک دیگر را
قربانی کند تـ ــا آنها برای تصویب قوانین
جدید و برخورد بـ ــا خاطیان اقدام جدی
و اساسی کنند.

