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 هاهای تشکیالتی منافقین برای تحریک سلبریتیالیک و کامنت

های یب رسانهترین رقزیادی روبه شده و به اصلیکه در دنیا با مخاطبین  طورهمان های اجتماعیشبکه

ای و ارتباطی ابزارهای رسانه ینترمهمبه یکی از در ایران نیز امروزه  اند،بزرگ نسل پیش از خود مبدل شده

که  یافتهیشافزا یقدربهای سنی هها برای برخی از افراد و طیف. نرخ استفاده از این محیطاندگشتهمبدل 

اکنون وجود های کسب اطالعات و ایجاد ارتباط شده است. نوجوانان و جوانانی همجایگزین همه روش یکلبه

 کنند.ماعی سپری میهای اجتآزاد خود را با جستجو در فضای شبکه وقتهمهدارند که تقریباً 

است.  قرارگرفتهمنافقین  ازجملهو  ضدانقالبهای مختلف جدی گروه موردتوجهاخیر  چندسالهاین بستر در 

 محدود در جامعه ایران را، هرچنداصر منافقین که اکنون تنها فرصت خود برای فعالیت و تأثیرگذاری عن

های خود طراحی شگردهای متنوعی را برای فعالیتها و اند، شیوههای اجتماعی یافتهحضور در شبکه

 کنند.می

های مشهور سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی یا در بر چهره یرمستقیمغیکی از این شگردها تأثیرگذاری 

تواند مانع اثرات سوء آن در فضای روانی جامعه ها است که بررسی و شناخت آن میاصطالح امروز سلبریتی

از سوی  منتشرشدههای تأیید و یا نقد مطالب ها و همه انواع روشها، الیکه کامنتبا نگاهی ب گردد.

بدون بررسی رفتار و  هاآنکه در بسیاری از  شویمیمرو های اجتماعی با صفحاتی روبهها در شبکهسلبریتی

اطمینان پیدا  ظرموردنبودن صفحه  یرواقعیغتوان از نظرات و فقط با نگاه به تصاویر پروفایل و اسامی می

های اجتماعی های مشهور در شبکهتأثیرگذاری بر نظرات شخصیت باهدفکرد. تکرار رفتار این صفحات 

یا  یساز یانجربه شکلی تشکیالتی سعی در  یرواقعیغدهد که این صفحات جعلی و نشان می یخوببه

 کنند.روزی فعالیت میشبانه ورتصبهاجتماعی داشته و در همین راستا  یهاشبکهمدیریت افکار مخاطبان 

الگو برای جامعه از  مثابهبهکه  هاآنیگان سایبری منافقین با تمرکز بر افراد مشهور سعی دارند از ظرفیت 

 یهاشبکهاطبین ای خود را بر افکار مخقدرت نفوذ و تأثیرگذاری برخوردارند، عملیات روانی و رسانه

 مرسوم بیانگر شیوه فعالیت منافقین در این حوزه است.   یهافند. بررسی برخی از اجتماعی اعمال کن

 و تشویق نظرات منفی یدتائ

مؤثر بر افکار بسیاری از  ینوعبههای مشهور و مورد تأیید مردم که الی اظهار نظرات شخصیتدر البه

ضاع سیاسی، کنیم که گاهی نظرات انتقادی نسبت به اوهای اجتماعی هستند، مشاهده میمخاطبین شبکه

یک برداشت و  براثرشود. این نظرات انتقادی گاهی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... کشور یا نظام مطرح می

های هنری و ورزشی در همه موضوعات سلبریتی برخی اظهارنظرعادت به  براثرفهم غلط از یک موضوع و 
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گردد و گاهی نیز انتقادی کامالً بجا و سازنده برای جامعه است. در هر دو این موارد مشاهده حاصل می

بر ادامه این  منتشرکنندهشود که صفحات فیک منافقین تمرکز خود را بر بازنشر و تأیید انتقاد، تشویق می

 گیرد.ها قرار میدر کامنت اظهارنظرتر کردن رویه و همچنین رادیکال

حرف دل مردم را زده است،  تنهانهالقا کنند که  منتشرکنندهبا رفتار خود سعی دارند به  ینوعبهمنافقین 

تر پیش برود، محبوبیت و استقبال بیشتری را نیز به همراه خواهد بلکه هر چه در این روند بیشتر و رادیکال

  داشت.   

افتد که گاهی در قالب انتشار ع مطالب اتفاق مینیز ذیل همین نو ترتحریک برای ایجاد مواضع رادیکال

صفحه  افتد و گاهی نیز صفحات فیک با طراحی یکاتفاق می محتوایی همسو و رادیکالتر ذیل محتوای اصلی

های تند و فحاشی نموده تا زمینه را برای تحریک فرد طرفدار نظام اقدام به واکنش ساختگی متعلق به یک

انتشار مطالب تندتر همراه با حقد و کینه قرار دهند. متأسفانه عدم  درروندسلبریتی مذکور و قرارگیری 

فتاده و شود در چنین شرایطی به راحتی در دام اها باعث میآگاهی و قدرت تشخیص بسیاری از سلبریتی

  را به روندی برای معاندت و لجبازی تبدیل کنند. جابهانتقادی کوچک و حتی 

 القای ناامیدی در قبال خبرهای خوب

های مختلف خصوصاً در حوزه یاکنندهجذبشود، هر محتوای مثبت یا در این روش و رفتار، مشاهده می

 روروبهمثبت محتوای اصلی ی از بین بردن اثر برا یدکنندهناامهای سیاسی و اجتماعی با خیل عظیم کامنت

ظریف  محمدجوادهای وزیر امور خارجه فعلی، دکتر توان به فعالیتگردد. برای بیان مصداقی روشن میمی

های اجتماعی مانند فیسبوک اشاره کرد. دکتر ظریف با فعالیت ای و در بستر شبکهدر آغاز مذاکرات هسته

های د، زمینه برای جذب بسیاری از طیفوشرفتار سیاستمداران ایرانی محسوب میای تازه در خود که نمونه

خاکستری ایران را در تأیید و حمایت از نظام جمهوری اسالمی فراهم کرده بود. در همان زمان مشاهده 

 سازییخنثبرای  یدکنندهناام ارجه در فیسبوک، صدها کامنت منفی وشد به دنبال هر پست وزیر خمی

هویتی و ، بییراحتبه منتشرکنندههای دیشود که دنبال کردن آیمحتوای اصلی در ذیل آن منتشر می

 داد.بودن صفحات مذکور را نشان می یرواقعیغ

 ها با ارائه اطالعات غلط هدایت سلبریتی

 ینترمهم عنوانهبهای اجتماعی خود نگاه ویژه داشته و از آن ها هنری و ورزشی به شبکهبسیاری از سلبریتی

آورد تا در کنند. همین مسئله فرصتی را برای عوامل نفاق پدید میو مردم استفاده می هوادارانراه ارتباط با 

است که ارائه  شدهمشاهدهبپردازند. در این رابطه بسیار  هاپوشش هواداری به هدایت نظرات سلبریتی
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 موردنظراز سوی سلبریتی  یرواقعیغ یاظهارنظرشار هنری و ورزشی به انت یتیسلبراطالعات غلط به یک 

های بسیار دلیل گناهی شده است! در نمونهبه دلیل بیخواهان آزادی یک زندانی منجر شده است که مثالً 

تخصصی از یک شخصیت فوتبالیست یا یک بازیگر در مورد یک متهم امنیتی، زمانی بهتر  اظهارنظر

مشاهده  موردنظربا سلبریتی های اجتماعی گیری عناصر نفاق را در شبکهکه رد پای ارتباط شدهروشن

برای  ضدانقالبحربه و تکنیک عناصر نفاق و  ینترمهمدر این موارد تحریک احساسات و عواطف  .کنیممی

 است. بوده موردنظرایجاد واکنش در سلبریتی 

هایش، در و فرصت های اجتماعی با همه تأثیرات مثبتو بدون کنترل شبکه قاعدهیبفضای  درمجموع

گردد که در صورت عدم روشنگری و خط سوزی در مورد و منافقین مبدل می ضدانقالببرای بسیاری مواقع 

   به کشور وارد نماید. توجهقابلهایی تواند هزینهآن می


