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رونالدوعلیهاردوغانوخندههایواگیردارنخستوزیر!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
نذرها
ی دوست داشتنی



دربارهشغلهاییمثلدادزن،میوهرنگکن،آدمجمعکن،مغزخالیکنو...چهمیدانید؟
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محکومیت کشتار در سوریه
چند روزی است که ارتش ترکیه با تجاوز به مناطق کردنشین سوریه اقدام به کشتار و به خاک و خون کشیدن مردم
این منطقه کرده است .این حمالت واکنشهای بینالمللی زیادی در دفاع از مردم غیرنظامی و محکوم کردن مواضع
«رجب طیب اردوغان» و برخی گروه های مسلح را که باعث کشیده شدن جنگ به منطقه شده اند ،برانگیخت .الریجانی
سفرش به ترکیه را لغو کرد و وزارت خارجه آمادگی خودش را برای میانجیگری در منطقه اعالم کرد .تصاویر و ویدئوهای
دردناکی از کشته شدن کودکان و تخریب خانههای مردم بیدفاع در فضای مجازی منتشر شده که دل هر انسان آزادهای
را به درد میآورد .بچهای که به دنبال خواهر یا برادر کوچک ترش زیر آوار خانه فروریختهشان مشغول جستوجوست.
پیرمردی که کودک خونین و مجروحی را در دستانش گرفته و بُهتزده نگاه میکند .زنی که فرزندانش را از دست داده
و از این غم فریاد میکشد.یکی از کسانی که به این اتفاق واکنش نشان داد فوتبالیست مشهور پرتغالی کریستیانو
رونالدو بود که با انتشار پیامی ویدئویی که حاوی صحنههایی از قربانی شدن کودکان سوری بود ،گفت« :این پیام برای
کودکان سوریه است .ما میدانیم که شما خیلی عذاب کشیدهاید .من بازیکن بسیار معروفی هستم اما شما قهرمانان
واقعی هستید .امیدتان را از دست ندهید .دنیا با شماست .شما برای ما مهم هستید .من با شما هستم ».اما دامنه این
واکنشها به دنیای هنر هم کشیده شد .کیهان کلهر نوازنده برجسته ایرانی که خودش از قوم کُرد است در اعتراض
به حمالت ترکیه ،کنسرتش در استانبول را لغو کرد ،اما دامنه این واکنشها به فضای مجازی هم کشیده شد .کاربری
نوشت« :لعنت به جنگ  ،وضعیت امروز مردم این منطقه چه فرقی با زمان داعش داره » .
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اهمیت حمایت از سوتزنی
ویدئویی از یک مدیر عزل شده بانک سرمایه در فضای
مجازی منتشر شده است که این مدیر در فیلم مذکور
میگوید که در سال های گذشته متوجه فسادی گسترده
در مجموعه بانک سرمایه شده و آن را به مدیران باالدستی
اطالع داده است .اما وقتی متوجه شده ارادهای برای
مبارزه با آن وجود ندارد موضوع را با رسانهها مطرح میکند
که همین اتفاق باعث عزل او از مسئولیتش میشود .با
توجه به این اتفاق و اتفاقهای مشابه به نظر میرسد باید
حمایت جدیتری از افشاگری فساد وجود داشته باشد تا
مدیران ،رسانهها یا مردم وقتی از فسادی آگاهی مییابند
از افشا کردنش نترسند .کاربری نوشت« :حمایت از
سوت زن ها نیاز به قانون داره ».کاربر دیگری نوشت:
«همین یک مورد رو قوه قضاییه ازش حمایت کنه و به
کار برگردونه کلی در ترویج سوت زنی کار کرده و می تونه
سوت زنی رو جا بندازه».

خندههای واگیردار!
نخست وزیر «یک مجلس رسمی رو به خنده انداخت!»
فیلمی از سخنرانی نخست وزیر دانمارک منتشر شده
است که او هنگام ایراد سخنرانی خندهاش میگیرد و
همین خندههای مکرر او باعث به خنده افتادن نمایندگان
حاضردرجلسهمیشودوبرایلحظاتیفضایمفرحیرابه
وجودمیآورد.موضوعسخنرانیخانم«متفردریکسن»
خرید چهار فیل شاغل در یک سیرک بوده است که
توسط دولت خریداری شدهاند تا دوران بازنشستگی
لذتبخشی برای آنها فراهم شود .این کار در راستای
الیحه ممنوعیت استفاده از حیوانات وحشی در سیرکها
بوده که به مجلس ارائه شده است .تعریف کردن همین
ماجرا خانم نخستوزیر و نمایندگان را به خنده انداخته
است .کاربری در این باره نوشت« :سیاستمداران هم
مثل ما آدمهای معمولی هستند و بد نیست گاهی از اون
حالت خشک و رسمیشون دربیان!»
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کتککاری کارمند و مدیر!

هجوم ژاپنیها به فروشگاهها
با رسیدن توفان موسوم به «هاگیبیس» به مناطق
گستردهای از ژاپن دستور تخلیه صدها هزار نفر صادر
شده است .با نگرانی از رانش زمین ،نزدیک به 600
هزار نفر جابه جا شد هاند .همین اوضــاع نابه سامان
باعث هجوم افراد زیادی به فروشگاهها شده و تصاویر
و فیلمهای مختلفی از قفسههای خالی شده فروشگاهها
در فضای مجازی منتشر شده است .ظاهرا مردم با هجوم
به فروشگاهها تصمیم به انبار کردن آذوقه ،قبل از آغاز
توفان ،گرفتهاند .کاربری در این باره با کنایه نوشت:
«این ژاپنیها مگه همونا نبودن که به یک وعده غذا راضی
بودن؟!» کاربر دیگری نوشت« :فقط بلدیم خودمون رو
تحقیر کنیم و بقیه جهان رو از خودمون بهتر ببینیم و اال در
خیلی از موارد ما خیلی بهتریم».

دیروز ویدئویی جنجالی از برخورد رئیس هیئت مدیره
متروی تهران با یکی از کارمندانش در فضای مجازی
پربازدید بود .ماجرا از این قرار است که تعدادی از
کارمندان متروی تهران در اعتراض به تغییر وضعیت
استخدامی خود دست به تجمع میزنند .در جریان همین
تجمع رئیس هیئت مدیره شرکت متروی تهران که در بین
تجمع کنندگان حاضر بوده با یکی از کارمندان معترض،
درگیری فیزیکی پیدا میکند که انتشار فیلم آن در فضای
مجازیواکنشهایمختلفیرادرپیداشتهاست.کاربریبا
انتشاراینویدئونوشت«:درگیرییکمدیرباکارمندانش
خیلیاتفاقبدیهمطمئنا.ولیاینکارمندعزیزهممشخصه
داره رفتارهای نمایشی انجام میده!» کاربر دیگری هم
نوشت« :کاش مدیران بیشتر به فکر کارمندان و کارگران
زیر دستشون باشن که کار به این جاها نکشه».

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

 10نوع مزاحم اینترنتی که حتم ًا سراغمان میآیند

ترولها گرچه همهجا کمین کردهاند ،اما میشود همۀ کارهایشان را پیشبینی کرد
تا پیش از اختراع شبکههای اجتماعی ،نهایت
مزاحمت یک فرد ناشناس این بود که زنگ
بزند و در گوشی تلفن فوت کند ،اما در عصر
حاضر نوع جدیدی از انسان ظهور کرده که
میشود هویتش را با مزاحمت تعریف کرد:
ترولها،کاربرانیکهبهاندازۀمزاحمتلفنیهای
دو دهۀ پیش یکدست و صاف و ساده نیستند.
برخیشان دایم فحش میدهند ،یک سری
فقط غلط امالیی میگیرند و یک عــده هم
همیشه مناقشه میکنند .در نوشتۀ پیش رو،
با  10نوع از انــواع ترولها آشنا شوید.ترول
اینترنتی عضوی از یک گروه اجتماعی آنالین
است که عمد ًا میکوشد با ارسال نظر ،عکس،
فیلم ،گیف ،یا هر محتوای آنالین دیگر فضا را
به هم بریزد ،حمله کند ،مزاحمت ایجاد کند
یا بهطور کلی در گروه دردســر درست کند.
فهرست پیش رو اصال فهرست کاملی از انواع
مختلف ترولها نیست ،اما بیشک رایجترین
گونههایی است که معمو ً
ال در گروههای فعال و
آنالینخودباآنهامواجهمیشویم:
ِ

فحاش:ترول فحاش یک متنفر تمامعیار
 .۱ترول
ِ
است ،صاف و پوستکنده .واقع ًا الزم نیست دلیلی
برای تنفر یا فحاشیاش داشته باشد .این ترولها
اغلب به همه گیر میدهند  ،بد و بیراه میگویند،
متهم شان میکنند ،هر کاری بتوانند میکنند تا
احساسیمنفیدرآنهابرانگیزند.
نوعیواکنش
ِ
.۲ترولدایممناقشهکننده:ایننوعترولعاشق
جروبحث است .این افراد میتوانند مطلبی عالی
و کام ً
ال پژوهشی و مبتنی بر حقایق را برگزینند و
از تمام زوایــای بحث به آن بپردازند تا پیام آن را به
چالشبکشند.فکرمیکنندحقباآنهاستوبقیه
اشتباهمیکنند.
 .۳ترول دستور و امال:با این نوع ترول آشنایید،
افرادی که همیشه به دیگر کاربران تذکر میدهند
کهواژهایرااشتباهنوشتهاندیاغلطدستوریدارند.
حتی اگر کاربر ،در قسمت نظرات پیامش ،شکل
صحیحکلمهرابهدنبالیکستارهبنویسد.
 .۴ترول همیشه آزرده:گاهترولهاییهستندکه
جک،نقیضهیامطلبیطنز-رابخشیازیکمحتوا ُ
بهخودمیگیرندوشروعمیکنندبهآبغورهگرفتن

زیست کجاست؟

اینحرفهازحرفههاینسبتاقدیمیدرحوزهمشاغلعجیبو
غریباست.حتمااینآگهیرادرکوچهوخیاباندیدهایدکه:
«بهیکدادزننیازمندیم»دادزنهامعموالدرورودیپاساژها
یا مغازه ها مستقر می شوند و همان طور که از عنوان شان
مشخص است ،با داد زدن و بیان مشخصات کاالهای درون
مغازه،مشتریجذبمیکنند.جمله«بشتابید،بشتابید»...
یکی از مهم ترین کلماتی است که یک داد زن با آن کار خود را
شروعمیکند.

عروسک پوش
یکیازشغلهاییکهدرهمهکشورهایدنیاوحتیدرشهرهای
مختلف کشورمان مورد توجه قرار گرفته استفاده از عروسک
تنپوشاست.افرادیهستندکهاینعروسکهارامیپوشند
ودرمقابلرستورانهاوفستفودهابرایمشتریانایجادرغبت
میکنند.معمو ًالکودکانبهاینعروسکهاواکنشنشانمی
دهندوباآنهابازیمیکنندوالبتهبزرگترهاهمباآنهاعکس
یادگاری میگیرند .شغلی که شاید در نگاه اول عجیب به نظر
رسداماافرادزیادیازاینراهنانمیخورند.

آدم جمع کن
شغل واقعی عده ای تدارک دیدن و مهیا کردن افراد برای
حضوردرهمایشهاومراسمهاست.بهنحویکهبنابهخواسته
کارفرمااومیتواندسالنیکهمایشرادرظرفیتیبین500
تا 1000نفرپرکند.شغلاینفردساماندهیومدیریتاین
افراد است و در زمان انتخابات کارش سکه است .او یکی از
مهمترینافرادبرایگرمکردنمیتینگهایسیاسیاست.

قلیان موتوری
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ناصری« -این مطلب کامال جدی است لطفا در هنگام خواندن آن نخندید ».ممکن
است بسیاری از اوقات تصور کنید شغل شما عجیبترین شغل دنیاست در حالی
که این طور نیست .کافی است کمی به دور و برتان نگاه کنید تا آدم هایی را ببینید
کهکارهاییراکهبهنظرخندهدارمیآیدوالبتهشایدهمغیرقانونی،وسیلهایبرای
کسب درآمد کرده اند و خیلی جدی آن را دنبال می کنند .شاید باورتان نشود اما
هستندافرادیکهاگریکروزکاریهمنداشتهباشنددرخانهنمیمانندوبرایکسب
درآمدهرچیزیمیفروشندحتیزمان!بهتازگیهمتبلیغشغلیبهنام«همکاریدر
دعوا» در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشته که به نظر می آید واقعی نباشد اما
در این تبلیغ به کسانی که زورشان به طرف دعوا نمی رسد برای کتک کاری کمک می
کنند و تعرفه خاص خودشان راهم دارند! از عربده کشی  5هزار تومانی و هول دادن
 20هزارتومانیگرفتهتامشت 25هزارتومانیوچاقوکشیو....بادیدناینتبلیغدر
فضایمجازیتصمیمگرفتیممشاغلعجیبوغریبیراکهدرپیرامونماوجوددارند
اماشایداسمآنهاراهمنشنیدهباشیدبرایتانمعرفیکنیمکهدرادامهمیخوانید.

دادزن
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پول در آوردن های عجیب!

دیجیتالی .استاد این هستند که مطالب خندهدار
را بخوانند ،نقش قربانی را بازی کنند و بگومگو راه
بیندازند.
 .۵ترول افادهای یا حراف:ترول افادهای یا حراف
ترول دایم مناقشهکننده است ،فردی
از نزدیکان ِ
که لزوم ًا مایل به شرکت در بحث نیست اما دوست
دارد نظر خود را با جزئیات دقیق به اطالع دیگران
برساند ،حتی شایعهپراکنی کند و در برخی مواقع
از رازها پرده بردارد .آنها دوست دارند دربارۀ هر
چیزی که میدانند مفصل بحث کنند و مطالبی
بلندباال بنویسند؛ مهم هم نیست کسی آنهــا را
میخواندیانه.
 .۶ترول بددهان و حروف بزرگ:ترولبددهانو
حروف بزرگ کسی است که چیز واقع ًا ارزشمندی
ب ــرای بحث نـــدارد و فقط فحشهای رکــیــک و
واژههــایــی از ایــن دســت را با حــروف بــزرگ تایپ
میکند .در بسیاری از مــوارد ،ایــن نــوع ترولها
بچههایبیحوصلهایهستندکهفقطمیخواهند
یککاریکردهباشند.
کواژ های:یکیازنویسندگانهمیشگی
.۷ترولت 

هستند افرادی که قلیان را آماده استعمال کرده و برای فرد
متقاضیارسالمیکنند.بنابرایناگرکسیهوسکندقلیان
استعمال کند باید با این افراد تماس بگیرد .البته گاهی این
افراد در کنار قلیان غذاهای سنتی
همسرومیکنند.

گریهکن
برخی افراد سنتی عالقهمند هستند که
در مراسم آن ها جمعیت قابل توجه
و پرشوری حضور داشته باشند.
بــرای پاسخ گویی به این نیاز
موسسات خاصی وجود دارند.
این موسسات توانایی این را دارند
که مراسم عزا و تشییع را پرسوز
و گداز برگزار کنند به نحوی که
اطرافیان با خــود بگویند فرد
متوفی چــقــدر شناختهشده و
محبوب بوده است.این دستمزد
ساعتی محاسبه می شود و جالب
اینکه این شغل جنبه جهانی هم دارد
و گروه های مختلفی به ویژه در آفریقا
به این شغل مشغولند!

در نظرات فیسبوک ،سلسله مجالت ،عکسهای
اینستاگرام،مطالبتامبلریادیگرشکلهایمطالب
اینترنتی،کسیاستکهمیگوید«عالی!»«،چی؟»،
«اکی»«،بله»یا«نه».
 .۸ترول اغراقکننده:ترولهایاغراقکنندهگاه
ترکیبی از ترولهای همهچیزدان ،آزرده و حتی
مناقشهکنندهاند .خوب میدانند چطور موضوع یا
مسئلهایرادستبگیرندوازکاهکوهبسازند.آنها
بهندرت بهطور واقعی بر ارزش بحث میافزایند و
اغلبمشکالتومسائلیرابهبارمیآورندکهممکن
استاص ً
الارتباطیبهموضوعبحثنداشتهباشند.
.۹ترولبیربطباموضوع:درگروههایاجتماعی،
ممکن نیست از ترولی که مطالبی کام ً
ال بیربط با
موضوع میگذارد تنفر نداشته باشید .این نفرت
زمانیبیشترمیشودکهفردمیتواندموضوعبحث
را هم عوض کند و در آخر همه مشغول بحث دربارۀ
مطلببیربطیمیشوندکهاوفرستاده.
 .۱۰تـــرول حــریــص:آخــریــن نــــوع ،کــه البته
کماهمیتترین هم نیست ،ترول حریص است .این
فرد ترولی است که حتی سر سوزنی برای مطلب
ارسالی یا بحث شما اهمیت قائل نیست و تنها برای
منفعت خود مطلب میگذارد .از شما میخواهد
صفحهاشرانگاهکنید،ازلینکشخریدکنید،ازکد
اواستفادهکنیدوکتابالکترونیکرایگانشرادانلود
منبع:ترجمان
کنید.

فالتون
یکی از عجیبترین مشاغل ،شغل فالگیر تلفنی است .در
این شغل فالگیر برای شخص تماس گیرنده فال میگیرد
و در ازای فال مبلغی را به صورت اینترنتی دریافت میکند.
این فالگیرها از همه روشهای تبلیغات اینترنتی استفاده
میکنند و عمدتا وبالگ و صفحه فیسبوک دارند.

نوبتگیر
نوبتگیرها در کار خرید و فروش زمان هستند .آن ها از
زمان خود میزنند .از وقت استراحت خود میزنند .صبح
علیالطلوع نوبت میگیرند و نوبت گرفته شده اول را به
افــرادی که مشغله دارنــد و نمیتوانند ساعتها در صف
بایستند میفروشند .در واقع کار آن ها خرید و فروش زمان
است .نوبتگیرها در بانکها حضور دارند و برای این که شما
یک ساعت در صف نایستید نوبت خود را به شما میفروشند.

مغز خالی کن
مغز گاو و گوسفند برای خیلی ها یکی از لذیذترین غذاهای
جهان است .مغز خالی کنی شغلی رسمی و محترمانه است
و فردی که چنین حرفه ای را انتخاب می کند باید هر روز در
کشتارگاههاحاضرشود،سرحیوانذبحشدهرارویمیزقرار
دهد یا به یک قالب آویزان کند و سپس جمجمه را بشکافد و
مغزآنراکهغذاییبسیارلذیذمحسوبمیشود،خارجکند.

میوه رنگ کن
حکایت همان حکایت گنجشک را رنگ کردن و جای قناری
فروختن است .مسئولیت رنگ کار مرکبات این است که
با کمک مواد شیمیایی مانند گاز اتیلن و بخار آب کافی به
محصوالت نارس چیده شده رنگ و ظاهری طبیعی ببخشد
و کاری کند که این میوه ها کامال رسیده به نظر برسند.

پالکماشینمحوکن
یکی از شغل هــایــی کــه بــه خاطر
مــحــدودیــت هـــای تــرافــیــکــی در
شهرهای بــزرگ ایــجــاد شــده شغل
محو کن پالک است به نحوی که این
افراد برایثبتنشدنپالک ماشینهای
متخلف توسطدوربینهایطرح
ترافیک ،کارهای زیادی انجام
میدهند از جمله نشستن روی
کاپوتو...

زهرمار گیر
این افراد از مارهای سمی مثل
کبرا و زنگی زهــر میگیرند.
زهرمار در صنایع دارویی و برای
تولید پادزهر استفاده میشود .این
کار بسیار خطر ناک است اما به دلیل
گران بودن زهرمار ،این شغل متقاضی
زیادی دارد.

منابع :همشهری جوان ،تابناک و ...

