
آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

نمی گذارند که فضای مجازی را مدیریت کنیم
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید 
فضای مجازی را مدیریت کنیم و این به معنای فیلتر 
کردن نیســت، گفت: حرف ما نه فیلتر کردن است و 
نه تعطیلی شغل ها در فضای مجازی، حرف بر سر این 

است که این فضا جوالنگاه اخبار دروغ دشمن نشود.
حجت االسالم و المسلمین مرتضی آقاتهرانی عصر 
دیروز در نشست بررسی مســائل فرهنگی کشور با 
بررســی چالش ها و فرصت هــای فرهنگی با فعاالن 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همدان با بیان اینکه ما 
فتنه همیشه بوده، هست و خواهد بود اظهار کرد: بنا 
بر فرمایشــات قرآن در فتنه راست و دروغ مشخص 
می شود، در فتنه اســت که انقالبی بودن یا نبودن، 

مسلمان بودن و نبودن مشخص می شود .
به نوشــته فارس، وی با بیان اینکه در فتنه بعضی 
رویش های انقالب مشــخص می شود و برخی هم در 
جریان این اتفاقات به انحراف می زنند، گفت: یادمان 
نرود دشــمن از هر اتفاقی برای ایجاد فتنه و آشوب 
استفاده می کند.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با 
اشاره به اینکه در ادامه با تاکید بر لزوم تقویت انجام 
کار فرهنگی یادآور شــد: در ابتدای کار کمیســیون 
فرهنگی باید اولویت هایی انجام می دادیم و قرار شد ۴ 
تا ۵ کار جدی فرهنگی انجام دهیم و در ابتدای کار به 

همه مسائل ورود نکنیم.
وی با بیان اینکه برای اولویت ها به سخنان رهبری 
توجه کردیم و سپس به ســراغ اقدامات نمایندگان 
قبلی رفتیم، جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان اولویت 
اول بود گفت: ۹۰ ماده برای تســهیل ازدواج و رشد 
جمعیت تصویب شد و در حال حاضر لوایح و آیین نامه 

داخلی آنها در حال نوشتن هستند.
آقاتهرانی با اشــاره به اینکه بحث دوم و اولویت دار 
فضــای مجازی بود افزود: هشــدار دادیم اگر فضای 
مجازی مدیریت نشود مشــکالت بسیاری را شاهد 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ۲ ســال است برخی نمایندگان 
نمی گذارند که فضای مجازی را مدیریت کنیم ضمن 
اینکه برخی نیز از بیرون فشــار آوردند تصریح کرد: 
خود آمریــکا ۲۷۰ ماده برای فضای مجازی گذرانده 
اســت به عنوان مثال اگر تبلیغ ایرانی ها در آن باشد 

باید ببندند به ما که می رسد از آزادی می گویند!
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مجلس امروز قابل مقایســه با مجلس 
قبلی ها نیســت و باید پــای مدیریت فضای مجازی 
بایستد گفت: متاسفانه در فضای مجازی برای مثال 
از ۱۰ خبری که منتشر می شود بیش از نیمی از آن 
دروغ است اما نکته اینجاست که ممکن است وقتی 

دروغ تکرار شود خیلی ها آن را باور کنند .
وی با بیان اینکه منافقین کــه ۱۷ هزار نفر را در 
کشور شــهید کردند امروز نوکر آمریکا هستند ادامه 
داد: باید خطر فضای مجازی رها شده را درک کرد و 

میدان را با فضای مجازی به دست دشمن نداد.

آقاتهرانی با بیــان اینکه ۲ هــزارم درصد بودجه 
فرهنگی برای امور دینی اســت بیان کرد: بودجه بی 
بی ســی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر است و چند 
برابر بودجه فرهنگی ایران و این نشان می دهد که آنها 

برای فرهنگ خود پول خرج می کنند.
وی با بیان اینکه سرانه بودجه فرهنگی ما برای هر 
نفر ۹ دالر است اظهار کرد: این در حالی است که این 
ســرانه در روسیه ۵۰ دالر، چین ۵۹ دالر، ژاپن ۱۸۰ 
دالر، کره جنوبی ۴۳۹ دالر، ترکیه ۱۸۸ دالر، آلمان 

۵۸۴ دالر و رژیم صهیونیستی ۶۵۲ دالر است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه مسئوالن ما باید بیشتر کار کنند، 
هرچند که اقتصاد اولویت دارد اما به این معنا نیست 
کــه فرهنگ را رها کنیم گفــت: فیلتر کردن جواب 
نمی دهد و باید مدیریت فضای مجازی را در کشور به 

دست بگیریم، البته باید این کار زودتر انجام می شد.
وی با بیــان اینکه اصال حرف ما این نیســت که 
شغل ها را در فضای مجازی تعطیل کنیم و البته این 
اتفاق نه شــدنی است و نه ما می خواهیم که این کار 
بشــود افزود: ما بهتر از واتساپ و... را باید بیاوریم تا 

مردم خودشان انتخاب کنند.
آقاتهرانی تاکید کرد: بچه های این مرز و بوم می تواند 
باید سرورهای قوی را در داخل کشور ایجاد کنند، ایتا 
را ۵ طلبه راه انــدازی کرد، آقای جهرمی حاضر نبود 
با اینها بنشیند اما با خارجی ها معامله می کرد چون 

برایش پول داشت.
وی با اشــاره به اینکــه مردم بایــد از نمایندگان 
بخواهند که برای مساله مدیریت فضای مجازی ورود 
کننــد اظهار کرد: قوانین حجاب باید به روز شــود و 

دنبال آن هستیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی نیز با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر رشد جریان 
انقالبی را در انتخابات مختلف شاهد بودیم بیان کرد: 
در انتخابات ســال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ کاندیداهای 
مورد حمایت رای های اول را داشــتند و در انتخابات 
خبرگان رهبری بــا رای ۴۵۰ هزار رای که کم نظیر 
بــود کاندیدای ما انتخاب شــد و در در دوره حضور 
آقای رئیســی حائز اکثریت رای بود.حجت االســالم 
احمدحســین فالحی افزود: تقریبــا در طیف های 
مخالف حرکات کمتــر و ضعیف تری بود و در طیف 
فعالیت بانوان فعالیت های خوبی داشتیم.وی گفت: در 
آشوب های اخیر در همدان افرادی از استان های مجاور 
آمده بودند اما مردم در مجموع با آشوبگران همراهی 
نکردند چراکه نگاه انقالبــی و مذهبی در همدان به 
برکت خون شهدا است.نماینده مردم همدان و فامنین 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه متأسفانه در 
جریان حوادث اخیر خیلی ها سکوت کردند، آن هم در 
فتنه ای که از سوی دشمن برنامه ریزی شده بود اظهار 
کرد: باید بصیرت و والیتمداری را سرلوحه کار خود 

قرار دهیم تا فریب نخوریم.

روایت »ایسپا« از علل نارضایتی زنان و جوانان

حجاب، کاتالیزور ناآرامی ها
همدلی| ســتاره لطفی:  اعتراضات روزهای اخیر به مرگ مهسا 
امینی، با گذشــت مدتی،  بیشتر از آن که نمود خیابانی داشته باشد، 
بــه موضوعی قابل بحث و جدل و تحلیل کارشناســان و متخصصان 
حوزه های مختلف تبدیل شــده اســت. بعد از این ناآرامی های تلخ و 
قابل تامل اخیر، جامعه شناســان، حقوقدانان،سیاسیون و ... هر کدام 
ســعی کردند این اعتراضات -که در بســیاری از موارد به خشونت و 
صحنه رویارویی مردم و پلیس هم کشــیده شــد- را از منظر و زاویه 
دید خود بررســی کنند. بعد از فروکش کــردن اعتراضات خیابانی 
اخیر، موضوعی که بســیاری از تحلیل گران بر آن اتفاق نظر دارند 
و در تحلیل های خود به آن اشــاره کرده اند، موضوع نحوه برخورد 
حاکمیت با مطالبات مردم و خشم انباشته شده مردم ناشی از عدم 

شنیدن مطالبات و خواسته های آنان است.
بســیاری از کارشناسان معتقدند اگر بدنه تصمیم ساز و تصمیم گیر 
جامعه مطالبات مردم را در چارچوب نظام سیاسی موجود پاسخ گویند، 
کار به رویارویی خیابانی و تجمعات اعتراضی و به دنبال آن سواستفاده 

برخی از عناصر فرصت طلب  نمی کشید. 
بدیهی است مرگ مهسا امینی یک »مساله« را ایجاد کرد یا روشن تر 
این که از مساله ها و خشم های انباشت شده و عصبانیت های فروخورده 
رونمایــی کرد، اما بخشــی از حاکمیت با نادیــده گرفتن عقالنیت و 
مصلحت در تصمیم  گیری ها، به جای حل مســاله، »بحران« ساختند 
و ضمن این که بر کشــته های اعتراضات افزودند خوراک خبری برای 
رسانه های جهانی فراهم کردند جوری که مدت ها اعتراضات خیابانی 
ایــران تیتر اول رســانه های دنیا بود، کما  این که بــا فروکش کردن 
اعتراضات خیابانی خبرهای که در این مورد از ایران مخابره می شــود 

هنوز یکی ازخبرهای داغ و مهم رسانه های خبری جهان است.
 خشم انباشت شده ظرفیت اعتراض دارد

در چند روز اخیر کارشناســان و تحلیل گران مختلف، تحلیل های 
متفاوت و قابل تاملی از اعتراضــات اخیر را ارئه دادند. یکی از افرادی 
کــه در چند روز اخیــر تبیین جامعه شناســانه ای از اعتراضات اخیر 
ارائه داد، مدیرعامل ایســپا بود. مهــدی رفیعی بهابادی، رئیس مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( که معموال در برخی از مطالعاتش 
به مرجعی کشــوری تبدیل شده است، در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
پیمایشی که در زمینه بررسی متغیرهای موثر بر پتانسیل اعتراض در 
۶ شهرستان جنوب تهران انجام داده بودند، »خشم« را تاثیرگذارتر از 
سایر متغیرهای دیگر عنوان کرده است.او گفته از بین ۲۴ متغیر مورد 
بررسی بیش از همه متغیر »خشم نسبت به حکومت« متغیر پتانسیل 
اعتراض را تبیین می  کند. یعنی این متغیر از همه عوامل روی پتانسیل 
اعتراض تاثیرگذارتر اســت، متغیری که اکنون از نظر عددی وضعیت 

خطرناکی نیز دارد.
آن گونه که بهادری گفته اســت و پربیراه هم نیست مردم یک روزه 
خشمگین و عصبانی نمی شوند. در طول کمتر از ۵ سال گذشته جدا 
از اعتراض های صنفی متعدد، سه اعتراض گسترده و فراگیر در کشور 
داشــتیم. هر بار که اعتراض گسترده می  شود، باالخره بعد از چند روز 
یا نهایت چند هفته فروکش می  کنــد اما این فروکش کردن ظاهری 
است و به طور عمده به دلیل بی توجهی به مطالبات، این خشم انباشته 
می  شــود و دلیل اینکه هر دفعه خشونت نسبت به دفعه پیش بیشتر 

می  شود، همین است.
بهابادی می گوید:»طبــق نتایج پیمایش اگرچه اکثریت قابل توجه 
مردم در شرایط کنونی عصبانی هستند اما نیمی از مردم نیز معتقدند 
اعتراض هــا نفعی ندارد. دالیلشــان هم متعدد اســت. یکی اینکه به 

اعتراض ها توجهی نمی شود. به نظرم همین یک عامل، دلیل روشنی 
بر این است که هر بار اعتراض ها خشن  تر می  شود؛ یعنی عصبانیتی که 

التیام پیدا نمی  کند و تبدیل به خشم فروخورده می  شود.«
به گفته بهابادی نکته  بسیار مهمی که باید به آن توجه شود اینکه، 
گستره نارضایتی و خشــم را نباید محدود به همین تعدادی دانست 
که در تجمع های اعتراضی شرکت می  کنند. این ها درصد بسیار اندک 
از کل کســانی هستند که عصبانی اند. بســیاری اعتراض را به دالیل 
متعددی اثربخش نمی  دانند که شرکت نمی  کنند یا متغیر مهم دیگر 
که در پیمایش نیز جزو متغیرهای مهم تاثیرگذار بر پتانسیل اعتراض 
اســت، »ترس از هزینه  های شــرکت در اعتراض« است. این متغیرها 
اکنون عمل می کنند، اما قابل پیش بینی نیستند و ممکن است روزی 

عمل نکند و باعث اعتراض های بسیار گسترده تر شود.  
 هر اعتراضی یک کاتالیزور دارد

اعتراض های اخیر در کشورکه ایران و حتی جهان را تکان داد به بهانه 
مرگ مهسا امینی در مقر گشت ارشاد شروع شد، اما بسیاری معتقدند 
مرگ مهسا امینی یک بهانه برای فریاد زدن مطالبات نشنیده و پاسخ 
داده نشــده مردم از سوی مسئوالن بود. به اعتقاد آنان مرگ دردناک 
مهســا امینی پرده از خیلی از خواســته ها و نارضایتی های الیه های 

مختلف اجتماع برداشت و آن را به کف خیابان آورد.
مدیرعامل ایسپا نیز معتقد است اعتراض های شهریور ۱۴۰۱ فقط 
مســاله حجاب و گشت ارشاد نیســت. به گفته وی هر اعتراضی یک 
کاتالیزور دارد. به طور مثال در آبان ۱۳۹۸ کاتالیزور، مساله بنزین بود. 
در ۱۴۰۱، بحث کشته شدن مهسا امینی و مساله گشت ارشاد است اما 

این ها فقط علت قریب هستند و باید دنبال علل اصلی بود.
فقط مدیرعامل ایسپا نیســت که اعتراض های  اخیر را تنها مساله 
حجاب و گشت ارشاد نمی داند. احمد مازنی، نماینده مجلس دهم نیز 
در تازه ترین اظهارات ضمن اذعان به بهانه بودن فوت مهسا امینی، گفت 
که معترضان به دلیل گرانی، تورم، اختالس و حذف نیروهای توانمند 
از چرخه اداره کشور به خیابان آمدند. این چهره اصالح طلب گفته که 
رفتارهای معترضین در کف خیابان را باید از سر عصبانیت دانست و نه 

آنکه به بیگانگان وابسته باشند.
 نقش آفرینی جوانان و زنان در اعتراضات اخیر

نکته دیگری که در اعتراضات اخیر خودش را نشان داد، نقش آفرینی 
»جوانان و زنان« بود. میانگین سنی شرکت کنندگان در این اعتراض ها 
بسیار پایین آمده بود، یعنی جوانان زیر ۲۰ سال یا حتی نوجوانان در 
این اعتراض ها شرکت کرده و به خیابان آمدند. نگاهی به میانگین سنی 
قربانیان و اعتراضات اخیر به خوبی نشــان می دهد که اغلب آنان دهه 

۸۰ یا اواخر دهه ۷۰ بودند. 
آمدن معترضین جوان دهه هشتادی و هفتادی به خیابان می تواند 
این پیام را داشته باشد که این نسل متفاوت از دهه ۵۰ و ۶۰ می اندیشند 
و به تبع تفکر و اندیشه شان عملکرد وبرخوردشان با مسائل نیز متفاوت 
است، آنان خواســته های خود را مانند دو نسل قبل از خود در گوشه 
ذهن شان بایگانی نمی کنند، بلکه این نسل مطالبات و خواسته های خود 
را با صدای بلند در کف خیابان فریاد می زنند و انتظار دارند، شــنیده 
شــوند، بدیهی است آن مواجهه و برخوردی که حاکمیت با دهه۵۰ و 
۶۰ داشــته است، برای نسل جدید کارساز نیست و برای جلوگیری از 
وقایع تلخی مانند اتفاقات اخیر نیاز است رویه اش را تغییر دهد.عالوه بر 
این، زنان نیز حضوری پررنگ در ناآرامی های اخیر داشتند.جوری که 
بســیاری از انقالب زنانه سخن ی گفتند. آن گونه مدیرعامل ایسپا نیز 

گفته پتانسیل اعتراض در زنان هم نزدیک به مردان شده است.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

گفت وگوی همدلی با »نوشین دخت 
صدیقی« دختر»ابوالحسن خان صدیقی«

 خالق مجسمه فردوسی
 به روایت فرزند

 روزي که انقالبی آرژانتیتِی
 انقالِب کوبا را ارتش بولیوی کشت

 چه گوارا؛ از پزشکی
 تا مرگ در راه مردم

روایت های رسمی از 
مرگ »سارینا« و »نیکا«

 پزشکی قانونی:
 مرگ مهسا امینی ناشی از 

اصابت ضربه نبود

 حلقه محاصره اقتصادی روسیه
 تنگ تر می شود

مسکو، در انزوای کامل

آیا ایران با فروش 100 دالری به بازارهای 
جهانی بازمی گردد؟

نفت معطل برجام

به گفته فعاالن بازار مسکن، عرضه واحدهای 
مسکونی توجه کسی را جلب نمی کند

 آگهی هایی که
 خاک می خورد

همدلی| مرگ دو دختر نوجوان در حوادث 
اخیــر واکنــش زیــادی را در شــبکه های 
اجتماعی در پی داشــته اســت، به گونه ای 
که برخــی از کاربران ایــن دو موضوع را با 
اخیر مرتبط دانســته اند، در  ناآرامی هــای 
حالی که منابع رســمی روایــت دیگری از 
مرگ ســارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی 
ارائه کرده اند.علت مرگ نیکا شاکرمی که از 
روز گذشته در شــبکه های اجتماعی بحث 

داغ بوده است چیست؟ 
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تاثیر از فضای مجازی و 
رسانه خارجی، تا چه حد؟

     محسن صنیعی 
   مدرس دانشگاه

نزدیک تر بیا با همان 
چشم هایی که دو بلوط 

وحشی اند
 فیض شریفی

پژوهشگر ادبیات

 ذهنیت ضدضابطه 
و جنگ روایت ها

 آرش رازانی
روزنامه نگار

سرمقاله

یادداشت ها

در همه اعتراضاتی که در سال های اخیر در 
ایران روی داده اســت به ویژه ناآرامی هایی که 
در روزهای گذشــته جریان بوده و شــهرها و 
دانشگاه ها و حتی مدارس کشور را نیز با خود 
درگیر کرده است، معموال مسئوالن، رسانه های 
خارجی و فضــای مجازی را نشــانه گیرند و 
معتقدند که کسانی که به خیابان می آیند، به 
تحریک این رسانه هاست و در روزهای گذشته 
هم فضای مجازی عامل شماره یک این ماجرا 
شناخته شــد.حال این پرسش وجود دارد که 
ریشــه اصلی، تحریک خارجی است یا عوامل 
اصلــی، داخلی اســت و رســانه های خارجی 
وفضای مجاری، تنهــا می توانند عامل تقویت 

کننده باشند؟
شرح در همین صفحه  

محســن صنیعی- در همه اعتراضاتی که در سال های اخیر در 
ایران روی داده اســت به ویژه ناآرامی هایی که در روزهای گذشــته 
جریان بوده و شــهرها و دانشــگاه ها و حتی مدارس کشــور را نیز با 
خود درگیر کرده است، معموال مسئوالن، رسانه های خارجی و فضای 
مجازی را نشــانه گیرند و معتقدند که کسانی که به خیابان می آیند، 
به تحریک این رسانه هاســت و در روزهای گذشته هم فضای مجازی 

عامل شماره یک این ماجرا شناخته شد.
حال این پرسش وجود دارد که ریشه اصلی، تحریک خارجی است 
یا عوامل اصلی، داخلی است و رسانه های خارجی وفضای مجاری، تنها 

می توانند عامل تقویت کننده باشند؟
برای پاسخ به این پرســش، فرض کنید همه رسانه های دنیا را در 
اختیار صدا و ســیمای جمهوری اسالمی قرار دهند و آن ها هم همه 
این شبکه ها را بر آســمان اروپا و امریکا متمرکز کنند، آیا در اروپا و 
امریکا، مخاطبی خواهند داشت؟ آیا می توانند بر آن چه به عنوان نظام 
و شــکل حکومتی در اروپا و امریکا شناخته می شود، تاثیر بگذارند؟ 
حداکثر تاثیری که آن هم احتمالش بســیار کم است، تاثیر بر نتایج 
انتخابات های پارلمانی یا ریاست جمهوری است که به جای یک حزب 
حاکم، حزب دیگری برنده انتخابات شــود ولی این که نظام پارلمانی 
یا ریاست جمهوری تغییر کند، احتمال وقوعش صفر است. پس چرا 

ما فکر می کنیم مشکل از رسانه های خارجی و فضای مجازی است؟
بر اســاس نگاهی که فکر می کند تنها عامل تشــدید این حوادث، 
ناشــی از فضای مجازی است، پیام رســان هایی مانند تلگرام و واتس 
اپ و پلتفرم هایی مانند اینســتاگرام، فیلتر می شود و اینترنت کشور 
بــا میلیون ها مخاطــب و کاربری که نان شــان را از آن در می آورند، 
محدود می شــود تا شاید بتوانند شــرایط را کنترل کنند. این فیلتر 
شدن حتی شــامل فعالیت در موتور جســتجوگر گوگل هم شده و 
کار وزندگی بســیاری از مردم را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. 
این مجموعه، فکر نمی کنند که اگر آنان فیلتر می کنند، کســانی هم 
فیلترشکن تولید می کنند. متاسفانه به نظر می رسد که این مجموعه 
تصوری از این موضوع ندارند که ایجاد اختالل در فضای مجازی، باعث 
اختالل در صدها هزار کســب و کار الکترونیکی که مردم برای خود 
آفریده اند، شده و به این ترتیب، صدها هزار خانوار از معاش می افتند 
و مردمی که خود تحت فشــار اقتصادی شدیدی بوده اند، در مضیقه 
هــای تازه می افتند؟در روزهای گذشــته انجمن تجارت الکترونیک 
تهران با اعتراض به فیلترینگ و محدودیت های اخیر اینترنت، اعالم 
کرد فیلترینگ اینستاگرام، ۴۰۰ هزار کسب  و کار را در آستانه نابودی 
قــرار داده و معاش یک میلیون نفر را به خطر انداخته اســت. جالب 
است همین کسب و کار الکترونیک، طبق گفته مدیران شرکت پست، 
حدود ۹۰ درصد مرسوالت پستی را تشکیل می دهد یعنی در حقیقت 
فیلترینگ فضای مجازی باعث خســارت به خود شرکت های دولتی 
نیز خواهد شــد. نکته دیگر این که گفته می شــود جمع کسانی که 
در خیابان ها بوده اند، یک صدم جمعیت ایران است، اگر چنین است 
پس چرا بخش زیادی از  ۹۹٪ دیگر جمعیت نیز باید تنبیه و مجازات 

شوند؟
به عنوان نتیجه گیری باید گفت که اگرچه نمی توان از تاثیر عوامل 
خارجی غافل بود، اما بســیاری از تحلیل هایی که روزهای گذشــته 
در فضای رســانه ای کشور مطرح شده، نشــان می دهد عامل اصلی 
اعتراضات اخیر، داخلی است که منجر به ایجاد نارضایتی میان مردم 
شــده اســت. پس خوب اســت به جای فیلترینگ اینترنت و فضای 

مجازی، راه های رضایت مندی و کسب اعتماد مردم، انتخاب شود.

تاثیر از فضای مجازی و رسانه خارجی، تا چه حد؟
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