
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قطعی فضای مجازی؛

زیان های اینترنت خاموش
 همدلــی| اگرچه بســیاری می گویند 
ناآرامی ها در شهرهای مختلف ایران پس 
از مرگ مهسا امینی ریشه در ناکامی های 
اجتماعی و اقتصادی دارد، اما این اعتراضات 
ســبب ایجاد محدودیت در دسترســی 
به اینترنت به ویــژه اینترنت بین  المللی 
شده است.  در محدودیت جدید اینترنت 
دسترسی به پیام رسان های بین الملل از 
جمله واتس آپ قطع شده و اینستاگرام، 
شــبکه اجتماعی محبــوب ایرانی ها نیز 
فیلتر شده است و هنوز مشخص نیست 
آیا سرنوشت این دو،  به  سرنوشت  تلگرام 
 در دی 96 دچار می شوند و برای همیشه 
فیلتر می مانند یا نه؟   قطعی یا محدودیت 
اینترنت باوجود اثرگذاری بر کنترل دامنه 
ناآرامی ها، تبعات مختلفی در حوزه های 
اقتصادی و فرهنگی کشور داشته و دارد. 
از زمان بازگشــت مجدد محدودیت ها به 
اینترنت آمارهای وحشتناکی از تاثیر آن 
بر اقتصاد کشــور گزارش شده است. به 
گفته کارشناسان اقتصادی یکی از اولین 
تبعات چنین تصمیم  هایی کاهش فروش 
کسب  وکارهایی است که فعالیت آنالین 

دارند.
 45 میلیارد تومان زیان در یک 

ساعت قطعی اینترنت 
بر اساس آمارهای »نت بالکس« قطعی 
اینترنت در ایران ساعتی یک و نیم میلیون 
دالر معــادل ۴۵ میلیــارد تومــان زیان 
اقتصــادی وارد می کند که روزانه بیش از 
۱۰۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود. البته 
مطالعات معاونت پژوهشــی سازمان امور 
مالیاتی میزان این خسارات را روزانه تا سه 
هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرده است.

کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطالعات 
به تازگــی در این زمینه در گفت  و گو با 
ایسنا با اشاره به اینکه بسیاری از مشاغل 
به شکل غیر مســتقیم از فضای مجازی 
استفاده می کنند،گفت:»حدود ۴۰ میلیون 
کاربر ایرانی در فضای اینستاگرام فعالیت 
می کنند و بر اســاس گزارش های مرکز 
آمار ایران حدود ۱۰ میلیون از ۱۱ میلیون 
کسب و  کار اینترنتی به صورت مستقیم 
و  غیر مســتقیم از اینســتاگرام استفاده 
می کنند.«عضو کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق ایران نیز چند روز پیش با 
اشاره به تبعات قطعی اینترنت به رسانه ها 
گفت:»به نظر می رسد قطعی اینترنت ۳۰ 
تا ۴۰ درصد بر رونــد فعالیت بنگاه های 
اقتصادی تاثیر بگذارد و باعث افت فعالیت 

اقتصادی آنها شــود.«منوچهر توســطی 
گفت:» شبکه های اجتماعی باعث شدند 
بسیاری از شــرکت ها ابزار ارتباطی های 
گذشته مانند فکس را جمع آوری کنند، 
بنابرایــن دراین دنیای مــدرن مدارک و 
مستندات بسیاری از شرکت ها از طریق 
واتساپ جابه جا می شوند و قطعی اینترنت 
در روزهای گذشــته باعث شد بسیاری از 
کارها قفل شوند. تبعات قطعی اینترنت و 
فیلترشدن واتساپ امروز مشخص نخواهد 
شــد و در روزهای آینده اثرات آن نمود 

بیشتری خواهد داشت.«
جذب  در  ایرانی  پیام رسانه های   

مخاطب موفق نیستند
البتــه با وجود قطعی و کندی اینترنت 
بســیاری از ســایت های خرید و فروش 
آنالین که سرور داخلی داشتند کسب و 
کار خود را ادامه دادند، اما موفقیت چندانی 
نداشتند چرا که به دلیل این که درتمام 
این سال ها مردم از طریق جست وجو در 
گوگل به سایت مورد نظر خود دسترسی 
می یافتند، آدرس دامنه سایت های ایرانی 
حفظ نیســتند و وقتی نمی  توانند موتور 
جســت وجوی گوگل استفاده کنند، فکر 
می کنند که اینترنت کامال قطع اســت. 
برآوردهایی نیز وجود دارد که سایت های 
ایرانی ســاالنه حدود ۳۰۰میلیارد تومان 
بــرای SEO فقط روی گــوگل هزینه 
می  کنند که هنگام جســت وجوی کاالها 
و خدمات توســط مشتریان باالتر و بهتر 
دیده شــوند. وقتی گوگل قطع است کل 
ایــن هزینه ها هدر می  رود.عــالوه بر این 
موضوع، پیام رسان های ایرانی نیز همواره 
در جذب مخاطب موفق نبوده اند.در یک 
پیمایش ملی که توسط مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا( در تابستان۱۴۰۰ 
از بین جمعیت باالی ۱۸ســال شــهری 
و روستایی کل کشــور انجام شده است، 
۷9درصد مردم گفته  اند که از رسانه های 
اجتماعــی مجــازی اســتفاده می  کنند 
کــه ۷۱درصد از واتــس اپ، ۵۳درصد از 
اینستاگرام و ۴۰درصد از تلگرام استفاده 
می  کردند؛ اما پراستفاده  ترین رسانه داخلی 
روبیکا بــوده که فقط ۸درصــد مردم از 
آن اســتفاده کرده  اند. در همین پیمایش 
۵۰درصد جامعه گفته  اند ترجیح می  دهند 
فقط از رســانه های اجتماعــی خارجی 
استفاده کنند و فقط ۲درصد گفته  اند که 
ترجیح می  دهند از رسانه داخلی استفاده 
ادامه  درصفحه 7 کنند.  

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

برداشت جامعه شناسان از مطالبات مردم ایران در سال های اخیر

ناآرامی ها زیِر 
ذره بیِن تحلیل

همدلی| اعتراضات اخیر در ایران توجهات زیادی 
را به خود جلب کرده و باعث شد که تحلیل گران 
بســیاری درباره جنس این اعتراضات به بحث و 
گفت وگو بنشــینند. به خصوص جامعه شناســان 
مختلف حتی در کشورهای دیگر شروع به تحلیل 
ایــن اعتراضات کرده اند. مســئله مطالبات زنان، 

نادیده گرفته شدن نسل جدید و مطالبات آنان از 
جمله سخنان مشترک تحلیل گران مختلف است. 
به ویژه بسیاری از تحلیل گران تأکید دارند که باید 
این مطالبات و اعتراضات جدی گرفته شود و راه 
حل برخورد با آن هرچه باشد قطعا مقاومت برای 
شرح در صفحه 2 عدم تغییر نیست. 

خون بار  ور   تر
از زاهدان تا کابل

 تروریست ها در دو حمله جداگانه شهروندان ایران وافغانستان 
را به خاک و خون کشیدند

19 کشته و 15 زخمی در زاهدان
72 کشته و  زخمی در کابل

روز گذشته با انتشار 
پیامی ابراز شد؛

تسلیت رهبر انقالب درپی 
درگذشت حاج محسن لّبانی

 توضیحات امیر عبداللهیان 
در گفتگو با رسانه آمریکایی: 

اتفاق مهسا امینی در همه 
جای دنیا رخ می دهد

7

کلنل عاشق ایران بود
گفت وگوی همدلی با مجید درخشانی؛ در زادروز علینقی وزیری:

یادداشت

گفت و گوی ملی؛ گامی برای آینده ایران 
محســن صنیعی: پس از مرگ مهسا امینی در 
بازداشتگاه پلیس امنیت اخالقی، شهرها و دانشگاه 
های ایران، دچار تالطم شده است. متاسفانه بر اساس 
برخی آمارها -که در غیاب آمار موثق رســمی اعالم 
شــده- تعدادی از دو طرف ماجــرا که در خیابان ها 
حضور داشتند، در این حوادث کشته شده است. پس 
از این حوادث، می توان ایرانیان را به سه دسته تقسیم 
کــرد. گروه اول، گروهی که بــه اعتراض در خیابان 
آمدند. اگر چه در مورد تنوع جمعیتی و خواسته های 
آنان، اهل فن بهتر می توانند نظر دهند، ولی می توان 
گفــت که این گروه، دارای تنوع جمعیتی هم از نظر 
طبقه اجتماعی و هم گستره کشوری و هم تنوع در 
مطالبات هســتند. در میان این معترضین هم قشر 
متوسط، هم مرفه و هم پایین جامعه دیده می شود. 
از نظر مقامات دولتی و وابســته به نظام، این گروه، 
اغتشاش گر و آشوب گر و فتنه گر و فریب خورده دشمن 
هستند. گروه دوم، کسانی هستند که به دعوت نظام و 
در حمایت از نیروی انتظامی و محکومیت»فتنه گران« 
به راهپیمایی پرداختند. گروه سوم نیز کسانی هستند 
که در این شــرایط به عنوان ناظــر حوادث  منتظر 
نشسته اند ببینند سمت و سوی ماجرا به کدام طرف 
میل می کند. در این گروه، کســانی هستند که راه 
اصــالح امور را از مجرای خیابان نمی بینند و امید به 
این دارند که شاید دست اندرکاران، تدبیری بیندیشند 
تا امور به صلح و آشتی بین همه اقشار جامعه بینجامد. 
در مورد آنان که به خیابان آمدند، می توان گفت که 
این جمعیت، هیچ حرف شــنوی و تابعیتی از هیچ 
حزب و گروه و شخصیت سیاسی ندارند. در مورد این 
گروه بندی باید گفت که متاسفانه، گروه اول و دوم، در 
تقابل با هم قرار دارند و تقریبا همدیگر را، اصال قبول 
ندارند. گروه سوم هم که به نظاره نشسته اند و از آنان 
کاری برنمی آید. حال چه باید کرد؟ آیا اگر نیروهای 
وابســته به نظام، گروه اول را نیروهای فریب خورده 
دشــمن، اغتشاش گر و آشــوب گر و فتنه گر بنامند، 
مساله حل می شود؟ یک مثال دیگر بزنم. در انتخابات 
۸۸، یک گروه، اعتقاد داشتند که انتخابات با سالمت 
کامل برگزار نشده و تاکنون نیز متقاعد نشده اند، گروه 
دوم که خود را حامی نظــام می دانند، کامال اعتقاد 
راسخ به سالمت انتخابات دارند و گروه اول را فتنه گر 
خواندند و اصحاب فتنه را تا کســانی که برای نظام، 
دهه ها تالش و مجاهدت کردند، هم بسط دادند، اما 
آیا مشکل حل شد؟ جز این که روزبه روز، بر مشکالت 
افزوده شــد؟ در این شرایط موجود چه باید کرد؟ به 
نظر می رسد که بهترین راه این است که همه نیروهای 
جامعه وارد آشتی ملی و گفت و گوی ملی شوند و برای 
آینده ایران، چاره اندیشی الزم را بنمایند. بهترین گام 
این است که مجمعی از همه نیروهای دلسوز کشور از 
همه طیف های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تشکیل 
شوند و به آسیب شناسی مشکالت کشور، بپردازند و 

در مورد آینده ایران، چاره اندیشی کنند.

یادداشت

اصال حواس تان هست؟
عباس مدحجی: وقت تنگ است و دل تنگ تر. روزها از پی هم می گذرند و هر روز 
بیشــتر متوجه می شویم ایرانی که در صداوسیما می بینیم چقدر تفاوت دارد با ایرانی 
که در جامعه و خیابان دیده می شود. این یعنی اینکه دقیقا همین االن )وحتی خیلی 
قبل تر( به رســانه های آزاد و مســتقل و متعهد داخلی نیاز بوده و هست. عدم برآورد 
همین نیازِ واضح بود که طبق آمارها، رسانه های خارجی گوی مرجعیت خبری را برای 
مردم کشــور خصوصا در این روزها از رسانه های داخلی ربوده اند و تبدیل به قهرمان 
بالمنازع خبری شدند. اخباری که برای ما رسانه های داخلی درسترس تر و ملموس تر 
است، به علت حساسیت های غلط و قوانین اشتباه تبدیل به اخبار دست اول رسانه های 
خارجی می شوند با دقیقا برآیندی که می خواهند.نشنیدن سواالت، اعتراضات، واگویه ها 
و چالش های نسل های بعد از انقالب تبدیل به یک عادت سیستماتیک و رو به تصاعد 
شد و امروز شاهد نسلی هستیم که اسماً چهار نسل از انقالب فاصله دارد و واقعاً شاید 
چهل نسل. این نشنیدن ها و ندیدن ها آنقدر ادامه یافته که امروز عصیان این نوجوانان 
و جوانان )که دست کم بخشی از  معترضین هستند( برای متولیان تعجب آور شود. این 
نسل لجوِج سرتق و بعضا آگاه و بعضا احساساتی پاسخ سئواالت، ابهامات و مطالباتش 
را می خواهد. االن که بخش اعظمی از زمین بازی هنوز دســت شماست باید باورش 
کنید و پاســخگویش باشید. یک بُعد علت شرمندگی رسانه های داخلی به جز قطعی 
اینترنت ، همین عقب ماندگی ارادی در پوشش اخبار واقعی و منصفانه کف جامعه است 
که حاصل نگاه ناقص و ناقض حاکمیت به جریان رســانه ای اســت. رسانه ای که آزاد 
نباشد عمال رسانه نیست، مصداقش هم میزان اعتماد مردم به همین صداوسیماست. 
این هاســت کــه در کنار تمام نواقص و کمبودها حال و روزمــان را بدتر می کند و به 
ناکجاها می رساندمان. این هاست که ما رسانه ای ها را شرمنده مردم و شغل مان می کند. 
این هاست که ما سربازان خط مقدم خبر و رسانه را خلع سالح و گنگ و گیج می کند. 
اصال حواس تان هســت به کجا رساندید مان؟ به جایی رساندید مان که برای دسترسی 
حداقلی به چند پیام رسان باید چندین فیلترشکن نصب کرده باشیم و دائم سرورهای 
اجنبی شــان را التماس کنیم تا از اینترنت ملی مان قطع امید نکنند و »دیسکانکت« 
نشوند. به جایی رساندید مان که یک استوری چندثانیه ای کارداشیان ها و امثال شان که 
مهم ترین هنرشان، حجم اندام هایشان است برای بخشی از جامعه الگو و شاخص شود 
و چهره های واقعی و شاخص جامعه خودمان – که می توانند در بحران ها به درد کشور 
بخورند - مجبور به ســکوت شوند. کار را به جایی رساندید که رجوی ها و سلطنتی ها 
برایمان دم از دموکراســی و حقوق مردم بزنند و بخشی از سیاستمداران داخل کشور 
توان اظهار نظر نداشته باشــند. به جایی رساندید مان که برای گردش آزاد اطالعات و 
برخورداری همه اقشــار از حق بیان نظر، رسانه از خارج کشور قرض بگیریم و سکوت 
اجباری رسانه هایمان را به سوگ بنشینیم. کار به جایی رسیده است که نسل جدیدمان 
هیچ گونه ذهنیتی نســبت به آنچه در گذشته می اندیشیدیم و قبول داشتیم، ندارد و 
کال زبان مشترکی با ما برایش نمانده جز شجاعت و جسارت خاک خورده پدران شان. 
االن یک فیلترینگ ساده ی اینستاگرام بیش از تحریم های خارجی می تواند به کسب 
و کار مردم ضربه بزند و مایوس شان کند.کمی که به عقب تر برویم می توان بهتر دید 
که کار به جایی رسیده است آن قدر پشت مقدسات مفسدین سنگر گرفتند که جرات 
نکنیم به یکی که واقعا منادی مقدسات است، اعتماد کنیم.در همین موضوع حجاب 
کار به جایی رسیده است که حتی محجبه ها هم نگرانند که حجاب شان امری اجباری، 

دولتی وحکومتی تعبیر شود، نه انتخابی از سر آگاهی و ارادت به دین.
دو دستگی ایجاد شده کار را به جایی رسانده که دوگانگی حتی در تیم های ملی مان 
هم رخنه کند و مجبور شــویم کناره گیری یکی فرزندان مــان از تیمش را الی بقیه 
خبرها الپوشانی کنیم. در غیاب برخی تدابیر کار به جایی رسیده که رسانه های خارجی 
بیشتر از داخلی ها فریاد اتحاد اقوام برای آبادانی ایران سرمی دهند. برخی چنان عرصه را 
تنگ کرده اند که از صحبت های مطهری، طالقانی و بهشتی هم میتوانند بوی مخالفت 
استشمام کنند و چشم غره بروند.  ما اهالی رسانه را به جایی رسانده اید که مجبور شویم 
آلبوم خاطرات جنگ و ایستادگی جوانان مان بعد از جنگ از پالسکو تا متروپل و از سیل 
تا زلزله را مرور کنیم تا مبادا شما و ما یادمان برود که ما همان هاییم. دقیقا همان ها که 

وقت ناخوشی پیدای مان می شود؛ بی جیره و مواجب و دوربین و تبلیغ. ما همان هاییم.

در پی بیانیه آمریکا مبنی بر تحریم های 
جدید دالر وارد فاز صعودی شد

 چشم خیره دالر
 به مواضع سیاسی

پیامدهای سالمندی در ایران بررسی شد

خطرات ازپاافتادگی 
جمعیت 

خطیبان جمعه درباره ناآرامی ها نظر دادند

برخورد جدی؛ توصیه 
هماهنگ ائمه جمعه

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قطعی فضای مجازی؛

زیان های اینترنت خاموش

هشدار هواشناسی 
درباره فعالیت سامانه 
بارشی در 1۰ استان

دالیل حمله موشکی 
سپاه به اقلیم کردستان

با حرکت ناوگروه ٨۶ نداجا آغاز شد؛

ماموریت نیروی دریایی 
ارتش پیرامون کره زمین
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 گفت و گوی ملی؛ 
گامی برای آینده ایران 

 محسن صنیعی
استاد دانشگاه

 علل وقوع خشونت
 در جامعه

 جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

احساس می کنم هر چند 
ثانیه یک بار ماهی می شوم

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

اصال حواس تان هست؟

 عباس مدحجی
روزنامه نگار

یادداشت ها

هشدار هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در 1۰ استان
ســازمان هواشناســی با صدور هشدار فعالیت سامانه بارشــی در ۱۰ استان از احتمال وقوع 
ســیالب ناگهانی، آب گرفتگی معابر، ریزش کوه و خسارت به محصوالت کشاورزی خبر داد.به 
گزارش تسنیم بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی طی ۵ روز آینده 
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان های هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب 
سیســتان و بلوچستان رشد ابرهای همَرفتی، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی 
و گردوخاک روی می دهد.برای روز جمعه در اســتان های مازندران، گلستان و شمال خراسان 
شمالی، روزهای شنبه و یکشنبه در استان های گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات استان های 
مازندران، سمنان و شرق تهران در برخی ساعات بارش پراکنده با احتمال رعدوبرق و وزش باد 
نسبتاً شدید پیش بینی شد.شنبه و یکشنبه در شرق و شمال شرق کشور و استان های واقع در 
دامنه های جنوبی البرز مرکزی و اســتان های واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی وزش باد 

شدید و گردوخاک پیش بینی شده است.
توصیف سامانه: رشد ابرهای همرفتی و فعالیت سامانه بارشی.

نوع مخاطره: بارش باران، رعدوبرق در مناطق مســتعد احتمال تگرگ، وزش باد شدید وقت 
گاهی همراه با خیزش گردوخاک و کاهش دما از اوایل هفته در نیمه شــمالی کشــور بویژه در 

نواحی شمال شرق.
منطقه اثر: هرمزگان، جنوب و غرب کرمان، جنوب سیســتان و بلوچســتان، جنوب فارس، 

مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان و شرق تهران.
شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰9: هرمزگان، جنوب سیســتان و بلوچستان، گلستان، مازندران، خراسان 

شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، تهران.
یکشــنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰: هرمزگان، جنوب فارس، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، دامنه 

و ارتفاعات سمنان و تهران.
اثر مخاطره: احتمال اختالل در تردد جاده ای، احتمال باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها 
و مسیل ها، احتمال آب گرفتگی معابر، صاعقه، احتمال ریزش کوه، احتمال آسیب به سازه های 

موقت و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی.
توصیه: احتیاط در تردد جاده ای به ویژه از حاشیه مسیل ها، عدم توقف در اطراف رودخانه ها، 
احتیــاط در عبور از گذرگاه های کوهســتانی، کنترل و جلوگیــری از ورود روان آب به باغات و 
مزارع، انتقال محصوالت برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف، کنترل استحکام تأسیسات 
کشاورزی، گلخانه ها و سایر سازه های موقت در برابر باد شدید، پناه گرفتن کشاورزان و دامداران 

به مکان های ایمن در هنگام وقوع رعدوبرق.
توصیف سامانه: افزایش گرادیان فشاری.

نوع مخاطره: وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک و نفوذ گردوغبار.
منطقه اثر: شــنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰9: شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی، جنوب 

خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان و شرق کرمان.
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰: شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی، جنوب خراسان 

رضوی، شرق و جنوب سمنان و شرق کرمان.
اثر مخاطره: وزش باد شــدید، کاهش کیفیت هوا، کاهش شــعاع دیــد، احتمال اختالل در 
تردد جاده ای، احتمال سقوط اشــیا از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه های موقت، از جمله 
تابلوهای تبلیغاتی و گلخانه ها، احتمال شکستن درختان کهن سال، احتمال آسیب به تأسیسات 

حساس به گردوغبار.
توصیه: عدم پارک خودرو در اطراف درختان فرســوده و ساختمان های نیمه کاره، استحکام 
سازه های موقت، پرهیز از حضور در فضای باز به ویژه گروه های حساس، پایش شاخص آلودگی 
توســط دســتگاه های ذی ربط و اتخاذ تصمیم مطابــق با مقررات، احتیــاط در انجام عملیات 

کشاورزی در باغات و مزارع.
توصیف سامانه: وزش باد، افزایش ارتفاع امواج همراه با فعالیت سامانه بارشی.

زمان شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ و زمان پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰9
نوع مخاطره: وزش باد و افزایش ارتفاع امواج در نواحی ساحلی میانگین از ۱ تا ۱.۵ متر و در 

نواحی فراساحلی میانگین از ۱.۵ تا ۲ متر.
منطقه اثر: دریای خزر، در نواحی ساحلی و دور از ساحل مازندران، گلستان، گیالن.

اثر مخاطره: خطر غرق شــدن شناگران، احتمال آسیب به قفس ها و تورهای صیادی، اختالل 
در تردد های دریایی و خطر خسارت به شناور های کوچک و سبک و تفریحی. 

توصیه: پرهیز از شــنا، محدودیت و احتیاط در فعالیت های دریایی از جمله فعالیت های تفریحی، 
تردد با شناورهای سبک و قایق های صیادی، تمهیدات پیشگیرانه از خسارات احتمالی.

پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس 
امنیت اخالقی، شهرها و دانشگاه های ایران، دچار 
تالطم شده است. متاسفانه بر اساس برخی آمارها 

-که در غیاب آمار موثق رسمی اعالم شده...

وقت تنگ اســت و دل تنگ تر. روزها از پی هم 
می گذرند و هر روز بیشتر متوجه می شویم ایرانی 
که در صداوســیما می بینیم چقدر تفاوت دارد با 

ایرانی که در جامعه و خیابان دیده می شود.

انســان موجودی اجتماعی و سیاسی است. 
انســان ها گرد هم آمده اند که به واســطه با 
هم بودن و با هم زیستن شــان نوعی زیست 

صلح آمیز و سعادتمند داشته باشند. 

بنیاد تصویرگرایی صابر ســعدی پور در دفتر 
شــعر »ویار زیتون« این اســت که با تالش 
بســیار در جســت وجوی الهــام بیدرنگ و 

خودبه خود برمی آید...


