
این امیرالمؤمنین است
سیدمصطفی موس��وی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: زمین را حفر 
می کرد که به آب برس��د. میان آن گرما و دستِ تنها، عرق می ریخت و 
گالیه نمی کرد. البد داش��ت به آینده  این زمین  ها فکر می کرد، به بچه 
یتیم  هایی که قرار بود طعم تلخ تنهایی را با شیرینی خرما فراموش کنند. 
زمین را کند تا به سنگ سختی رسید، سنگ هم مثل در خیبر، حریف 
بازویش  نشد! آب مثل گردن شتر سر بلند کرد. خنده بر لبانش نشست 
البد، هنوز عرق از سر و رویش سرازیر  بود که صدا کرد کاغد و قلم بیاورید 

می خواهم چاه را وقف کنم... امیرالمؤمنین را می گویم.

اسالم دین کیفیت است نه کمیت
دانیال معمار در توئیتی نوشت: یک وقت یک نفر دارد راه می رود که یک دفعه 
یاد خدا می افتد و می گوید: »خدایا! قربونت برم.« این ارزشش از اینکه من 
بنشینم از اول تا آخر مفاتیح را با وضو، رو به قبله بخوانم و چیزی نفهمم بیشتر 

است. آیت اهلل شیخ مرتضی تهرانی)ره( این را گفته اند برای من و شما.

بازارهای همسایه را در دولت بعد دریابید
مهدی مهرپور توئیت کرد:  بی عرضگی یعنی اینکه صادرات نیم میلیارد 
دالری سال 89 به سوریه در پایان سال 99 بشود 120میلیون دالر ناقابل! 
در حالی که رئیس سازمان تجارت دولت روحانی، می گوید همین االن 
ظرفیت صادرات کاال به سوریه، یک میلیارد دالر است. می گوید همین 

االن! به جز بی عرضگی چه اسمی می توان برای آن گذاشت؟!

بهتر نتیجه تاریخ قایقرانی ایران
س��بحان برکتی در توئیتی نوش��ت: نازنین مالی��ی در مرحله فینال 
مس��ابقات روئینگ بانوان المپیک 2020، در رده یازدهم قرار گرفت. 
شاید چون مدال نیاورده زیاد ازش اسم نیارن تو رسانه! اما بهتون بگم که 

ایشون بهتر نتیجه تاریخ قایقرانی ایران در المپیک را رقم زده   ...

محمدرضاجوادییگانه:
محمدَس��رور رجایی، محقق و نویس��نده 
افغانستانی که در عین بی وطنی،  ایران وطن 
فرهنگی اش بود و خاطرات خون ش��ریکی 
ایران و افغانس��تان )رزمندگان افغانستانی 
جنگ عراق با ایران و شهدای ایرانی جنگ در 
افغانستان( را نوشته بود، به دلیل کرونا از دنیا 

رفت. ما هم با مردم افغانستان غم شریکیم.
جوادجاللی:

محمدسرور رجایی عزیز! دوبار دلمون رو 
سوزوندی، یه بار وقتی که در برنامه کتا ب باز 
»جان پدر کجاستی « را سرودی، یه بار هم 
در روز عید غدیر که از این س��یاره رنج پر 

کشیدی و رفتی که رفتی.
محمدوثوقکیا:

محمدس��رور رجایی ش��اعر و پژوهش��گر 
افغانس��تانی مقی��م ایران ب��ر اث��ر کرونا 
درگذش��ت. »گل های باغ کابل« مجموعه 

ش��عر کودکان، »از دش��ت لیلی تا جزیره 
مجن��ون«، »مأموری��ت خ��دا« مجموعه 
خاطرات احمدرضا سعیدی و »در آغوش 
قلب ها« )مجموعه شعر و خاطره( از جمله 

آثار این شاعر فارسی زبان است.
محمدیاراحمدی:

مرحوم رجایی را کوتاه در دوره همکاری با 
مجله  راه تجربه کردم؛ مرد نازنین و متعادلی 
بود. از شمار دو چشم یک تن کم؛ از شمار 

خرد هزاران بیش. جایش سبز.
الهامعابدینی:

متأس��فانه آقای س��رور رجایی، نویسنده 
افغانستانی س��اکن در ایران، فوت کردند. 
ایشون چند کتاب درباره شهدا و رزمندگان 
افغانس��تانی در جنگ تحمیلی علیه ایران 
نوش��ته بودن؛ هرچند به دلیل محدودیت 
سفر بین  شهری برای اتباع، خیلی سخت 
بود. روحشان شاد. خرداد میزبان ایشون در 

درخت دوستِی شبکه خبر بودیم.
صالحابراهیم)کاربرافغان(:

شعری از زنده یاد محمدسرور رجایی، شاعر، 
نویسنده و پژوهشگر کشورمان که در عرصه 
فرهنگ مشترک انقالب اسالمی تالش های 
فراوان انجام دادن: ما دو همسایه هم، حامی 
هم، بیداریم/ حرمت شادی هم، حرمت غم 

را داریم.
سیدثاراهللظهوری:

خبر درگذش��ت نویس��نده ارزشی جامعه 
مهاجر افغانستان جناب آقای محمدسرور 
رجای��ی در روز عی��د غدی��ر تکان دهنده 
بود... خداوند با حضرت امیرالمؤمنین)ع( 

محشورش فرماید.
عابداکبری:

متأس��فانه جن��اب آق��ای س��رور رجایی 
دوست داشتنی، نویسنده و شاعر افغانستانی 
در اثر ابتال ب��ه کرونا درگذش��ت. قرار بود 

سه  ش��نبه برای کتاب ارزشمند ایشان  »از 
دشت لیلی تا جزیره مجنون « آیین رونمایی 

برگزار کنیم. روحش شاد...
محمدحسینصادقی:

آقای سرور رجایی، نویس��نده افغانستانی 
ح��دود دو ماه قبل در ش��بکه خبر مهمان 
ما بودند. آخرش گفتن��د وقتی رفته بودن 
خندوانه، رامبد جوان در صفحه اش عکس 
گذاشت و اون قدر برخی توهین کردن که 
مجبور شد عکس رو برداره اما امیدوارم به 
شما ها چیزی نگن؛ آقای نویسنده، حضور 

شما غنیمت بود، روحتان شاد...
ابراهیمنصیری:

خالق جان پدر کجاس��تی امشب مهمان 
س��فره حضرت پدر اس��ت. رضوان خدا بر 
محمدسرور رجایی . تسلیت خدمت برادران 
و خواهران خوب افغانستانی مون. به صلواتی 

مهمانشان کنیم.

6| روزنامه جوان |  شماره 6268 یک ش��نبه 10 مرداد 1400 | 21 ذی الحج��ه  1442 |

»جان پدر کجاستی؟« دوباره دلمان را سوزاند
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهفوتشاعرافغانمقیمایران،محمدسروررجایی

فوتشاعرافغانمقیمایران،محمدسروررجاییدرمیاناصحابفرهنگوهنرمقیمتوئیتر
واکنشهایبسیاریبههمراهداشت.اینشاعرافغانکهباحضوردربرنامهخندوانهوسرودن
شعر»جانپدرکجاستی؟«درمیانجامعهبهشهرتبیشتریدستیافتهبودبهدلیلبیماری

کرونادارفانیراوداعگفت.کتابهای»گلهایباغکابل«،»ازدشتلیلیتاجزیرهمجنون«،
»مأموریتخدا«و»درآغوشقلبها«ازجملهآثاراینش�اعرافغانمقیمایراناست.در
ادامهبخشهاییازواکنشهایکاربرانتوئیتریدرخصوصفوتاینشاعرآمدهاست.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

دستمال کاغذی یا کاغذ بانک مرکزی؟
کانال تلگرامی »مدیریت سرمایه« نوشت: 
جمله جالبی از الرنس اچ وایت هس��ت که 
می گوید: ن��رخ بهره حقیق��ی منفی، یعنی 
سرمایه گذاری در کاغذ توالت بازده بیشتری 
خواهد داش��ت تا س��رمایه گذاری در کاغذ 

خزانه داری)اسکناس(.
معنی این جمله چیست؟ زمانی که نرخ تورم 
از نرخ سود بانکی بیشتر است، یعنی به جای آنکه بانک به شما بهره بدهد، شما دارید به بانک 
بهره می دهید. مثاًل اگر نرخ تورم 38 درصد است و نرخ سود بانکی 20 درصد باشد، نرخ بهره 
واقعی شما چقدر است؟ منفی 18 درصد. یعنی بانک پول شما را بیشتر که نمی کند هیچ، بلکه 

از آن 18 درصد هم کم می کند! حاال دو گزینه را با هم مقایسه کنید: 
گزینهاول: اگر سرمایه تان را در دستمال کاغذی سرمایه گذاری کنید، چقدر بهره خواهید 

برد؟ احتماالً و حدوداً به اندازه تورم! )البته مشروط به عدم سرکوب قیمتی(
گزینهدوم: اگر سرمایه تان را در کاغذهای بانک مرکزی )اس��کناس، پول یا سپرده بانکی( 
سرمایه گذاری کنید، چقدر بهره خواهید برد؟ 20 درصد )اسمی( و منفی 18 درصد )واقعی(.

دقت کنید که دستمال کاغذی یک استعاره اس��ت. منظور این است که پول تان را در چیزی 
سرمایه گذاری کنید که حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کند.

نکتهپایانی:
در زمان تورم، نگهداری سهم باالیی از سرمایه در بانک، حتی برای محافظه کاران کار اشتباهی است. 
گزینه های متعددی برای سرمایه گذاری وجود دارد که به اندازه تورم یا بیش از آن به شما بازده می دهد.

محدودسازی اینترنت کذب محض است
سیدنظام الدین موسوی نماینده 
تهران و از موافقان طرح حمایت از 
حقوق کاربران در رشته توئیتی 
چند نکته درباره طرح مشهور به 
حمایت از حقوق کارب��ران را به 
اشتراک گذاشت. او نوشته است:

1- برخالف آنچه در برخی رسانه  ها 
و شبکه های اجتماعی عنوان شده، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی )مشهور به طرح صیانت( در مجلس تصویب نشده است و تا قبل از تصویب مجلس و تأیید 

شورای نگهبان، قانون نیست و اجرا نمی شود.
2- آنچ��ه روز ۶ مرداد با رأی 121 نماینده مجلس تصویب ش��د، س��پردن این طرح به یک 
کمیسیون مشترک )طبق اصل 8۵ قانون اساس��ی( جهت بررسی دقیق، جامع، باحوصله و 
تخصصی طرح است. در کمیسیون مشترک، هم از نظرات و پیشنهادات کارشناسان استفاده 

خواهد شد و هم حذف و اصالحات متعددی در طرح فعلی صورت می گیرد.
3- کمیسیون مشترک شامل نمایندگانی از کمیسیون های تخصصی مرتبط با موضوع مجلس 
)نظیر کمیسیون های فرهنگی، حقوقی و قضایی، صنایع، اقتصاد و...( است که هم کلیت طرح 
و هم اجزای آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و نهایتاً تصویب هر جزئی از طرح، نیازمند رأی 

دوسوم اعضای کمیسیون است.
4- پس از بررسی دقیق و کارشناسی طرح و حذف و اضافات احتمالی در آن، در صورتی که 
دوسوم اعضای کمیسیون مصوب کنند، طرح به صحن مجلس می آید. مصوبات مشمول اصل 
8۵ نیاز به تعیین دوره آزمایشی برای اجرا دارد. پس از مشخص شدن این مدت توسط مجلس، 

طرح برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می شود.
۵-  مطابق آنچه بیان شد، فعاًل طرح حمایت از حقوق کاربران در مجلس تصویب نشده و برای 
تصویب راهی طوالنی در پیش دارد و احتماالً طی بررسی در کمیسیون مشترک دستخوش 
تغییر و تحوالت قابل توجهی بشود. لذا برخی تحلیل  ها در این باره با عنوان »مصوبه مجلس 

درباره اینترنت و فضای مجازی« نادرست است.
۶- مثل هر طرح پیشنهادی دیگر، طرح حمایت از حقوق کاربران هم دارای نقاط قوت و ضعفی 
است. بخش عمده طرح مربوط به ساماندهی مدیریت کالن و تنظیم گری فضای مجازی است 
و ورود چندانی به جزئیات نشده است. »قطع کردن اینترنت« بر اساس این طرح، بزرگ ترین 

دروغی است که این روز ها به خورد خلق اهلل می دهند.

تا حاال به بازی یک پدر با بچه اش نگاه کردین؟
کانال تلگرامی »تبیان « نوشت: به رغم همه 
طنز ها که توصیه می کن��ن بچه رو با باباش 
تنها نذارید و اینکه پدر ها خوب بلد نیستند 
از بچه  ها نگهداری کنند، اتفاقاً بچه  ها عاشق 
وقت گذرون��دن و بازی کردن با پدرش��ون 

هستند. می دونید چرا؟ 
بر اساس تحقیقات انجام شده، پدران بیشتر 
با بازی، بر فرزندان شون تأثیر می ذارن، چون معموالً زمان بیشتری از وقتشون را، هنگامی که 

در کنار کودکان هستن، به بازی می گذرونن.
بازی های پدر و کودک، در مقایسه با بازی  هایی که مادر با کودک انجام میده معموالً خالقانه تر 
و متنوع تره و هیجان و تحرک بیشتری داره. در مقایسه با سبک های مالیم و پرعطوفت مادران 
در ارتباط و بازی با کودکان، سبک پدر ها بیشتر فعال، هیجانی، تحریک کننده و چالش برانگیزه 
و همین خصوصیت باعث میشه کودک بتونه مهارت کنترل هیجان هایی مثل ترس، اضطراب 

و مدیریت بحران رو هر چه بیشتر و عمیق تر یاد بگیره.
زمان پدر و فرزندی یکی از الزامات زمانی برای طی کردن مراحل رشد روانی کودک محسوب 

میشه؛ یعنی هر پدری باید این زمان رو هرچند کم در طول روز با فرزندش داشته باشه!

آلزایمر، پایان غم انگیز گابریل گارسیا مارکز
احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی، در 
کان��ال تلگرام��ی خ��ود نوش��ت: یک��ی از 
معروف  تری��ن قربانی��ان بیم��اری آلزایمر، 
گابریل گارسیا مارکز، نویسنده معروف است. 
نویسنده ای که به پرداختن به حافظه و زمان 
معروف بود، در روزهای آخر هر دو را داشت 
از دست می داد. مارکز می گفت: »خاطرات 
ابزار و دستمایه کار من است. من نمی توانم بدون آن کار کنم.« او در سال 2014 مدام داشت 
به پسرش رودریگو گارسیا التماس می کرد: »کمکم کن«. پدرم همیشه شکایت داشت که از 
مرگ متنفر است چون تنها وجه از زندگی اش اس��ت که نمی تواند درباره اش بنویسد.  حاال 
رودریگو گارسیا این کار را برای پدرش انجام داده و در کتابی با عنوان »یک خداحافظی با گابو 
و مرسده « خاطراتش از پدر و مادرش را ضبط کرده است. رودریگو گارسیا که کارگردان است 
و این روز ها مشغول برگردان آثار پدرش به تصاویر سینمایی، چهره ای از پدرش را معرفی کرده 
که پیش از این ندیده بودیم: فراموشکار، درمانده، محزون و دلسرد. او رفته رفته دیگر قادر به 
نوشتن نبود، نمی توانست صورت های آشنا را تشخیص دهد و در حین حرف زدن، سررشته 
کالم از دست درمی رفت. او سعی می کرد کتاب های خودش را بخواند- کاری که قباًل از آن 
اجتناب می ک��رد- و بعد از تم��ام کردن کتاب، از دی��دن تصویر خودش پش��ت جلد کتاب 

شگفت زده  می شد. یک بار با تعجب پرسیده بود: »همه اینها از کجا پیدایشان شده؟«
گابو همیشه به شوخ طبعی شناخته  می شد و وقتی بیماری اش پیشرفت کرد هم آن را کنار 
نگذاشت. می گفت: »من حافظه ام را از دست می دهم. اما خوشبختانه فراموش می کنم که آن 
را از دست داده ام.« او هنوز هم می توانست اشعاری از عصر طالیی ادبیات اسپانیا را از حفظ 
بخواند و وقتی این اشعار هم از حافظه اش رفتند، آهنگ های محبوبش هنوز باقی  مانده بودند. 
روزهای آخر پرستار ها مدام برایش موسیقی وایناتو )یکی از دو سبک موسیقی فولکلور( کلمبیا 
را می گذاشتند. یک بار هم مارکز به پسر ها گفته بود اینجا خانه خودش نیست و خواسته بود 
او را به خانه ببرند، به رختخواب کودکی خودش در آرکاتاکای کلمبیا. رختخوابی کنار تخت 
پدربزرگش سرهنگ نیکالس مارکز که تا هشت سالگی مارکز زنده بود و بعد ها منبع الهامش 

برای خلق شخصیت سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در رمان مشهور »صد سال تنهایی« شد.
مارکز زمانی نوشته بود »زندگی، آن چیزی نیست که یک نفر زندگی کرده، بلکه چیزی است 
که به خاطر می آورد.« امیدوارم کتاب ]کتاب خاطرات پسر مارکز[ زودتر ترجمه شود، چون 
ظاهراً اطالعات و خاطرات زیادی از آقای نویسنده دارد. چیز هایی مثل اینکه در حین نوشتن 
»صد سال تنهایی«، یکی از سخت  ترین بخش های کار برای مارکز، مرگ سرهنگ آئورلیانو 
بوئندیا بوده. پسر گابو نوشته آن روز مارکز از اتاق کارش بیرون آمد و دنبال همسرش مرسده 
به اتاق خواب رفت و با غصه گفت: »من سرهنگ را کشتم « و بعد زن و شوهر با شنیدن این 

خبر غم انگیز چند لحظه ساکت ماندند.

بزرگ ترین داعِی وحدت امت
آیتاهللجوادآملی)حفظهاهلل(:

این بیان نورانی حضرت امیر)ع( اس��ت که فرمود: در بین امت 
پیغمبر)ص(، هیچ کس به اندازه من م��ردم را به وحدت دعوت 

نمی کند، هیچ! برای اینکه من از آن حق  غدیر گذشتم.
بعد فرمود: این برای آن است که من از نظر تاریخ حرف نمی زنم، 
اگر از جهت تاریخ باشد برای گذشته اس��ت؛ من حرف الی یوم 
القیامه را می زنم که مربوط به سنت الهی است، مربوط به تاریخ 
نیس��ت و آن حرف این است که: چه در گذش��ته، چه در آینده 
الی یوم القیامه هیچ امتی ب��ا اختالف خیر نمی بیند؛ خدا نداد و 

نمی دهد. این را حضرت بر اساس علم غیب و سنت می گوید.
منبع: کانال تلگرامی  »آیت اهلل العظمی جوادی آملی )مدظله العالی(«

   آیينه نفس

هوشنگ جاوید در کانال تلگرامی خود نوشت: 
هنر غدیریه س��رایی و غدیریه خوانی از زمان 
اتفاق غدیر خم آغاز شده است، در تاریخ آورده 
شده است که اعراب هنگام مراسم حج و طواف 
کعبه در مک��ه س��رود هایی را می خوانده اند، 
پس از آن نیز هنگام اتفاقات ویژه، س��رایش 
شعر به همراه آواز مرس��وم می گردد که هنر 
غدیریه خوانی و غدیریه س��رایی پس از چهار 
قرن در میان ایرانیان رایج می گردد، در شاهکار 
بی مانند عالمه امینی به ن��ام الغدیر گزارش 
جامعی از غدیریه های عهد پیامبر اکرم)ص( 
ارائه گردیده، این را باید بدانیم که غدیریه های 
ترکی نیز در جوامع مسلمان وجود دارد، ادبیات 
آیینی غدیر در ایران و همین طور موس��یقی 
آیینی غدیر در ایران بدان گونه که باید مورد 
توجه قرار نگرفته، گرچه شاعران عصر حاضر 
به غدیریه سرایی گوشه چشمی نشان داده اند 
اما هنر غدیریه خوانی تا حد اضمحالل پیش 

رفته و به نابودی گراییده است.
نخستین غدیریه های پارسی مربوط به کسایی 
مروزی و دقیقی توسی در قرن چهارم است، در 
قرن پنجم منوچهری دامغانی، خواجه عبداهلل 
انصاری، ناصرخسرو قبادیانی، ابوالمفاخر رازی 
غدیریه سروده اند، غدیریه سرایان قرن ششم 
هجری سنایی غزنوی، ابوالمعالی رازی، ادیب 
صابر ترمذی، قوامی رازی، سوزنی سمرقندی 
و فریدالدین عطار نیشابوری هستند، مولوی، 
بابا افضل کاشانی و سعدی غدیریه سرایان قرن 
هفتم اند و در قرن هشتم ابن یمین فریومدی، 
شاه نعمت اهلل ولی، موالنا لطف اهلل نیشابوری، 
موالنا کاش��ی، نصرت رازی و حمزه ورامینی 

غدیریه سرایی کرده اند.
در قرن نهم غدیریه سرایان برجسته ابن حسام 
خوسفی، واعظ قاینی و آذری توسی هستند، 
در قرن دهم بابا فغانی شیرازی، نثاری تونی، 
سائل کاشانی، خواند میر، مالحسین واعظ 
کاشفی، موالنا نظام استرآبادی، اهلی شیرازی 

و وحشی بافقی غدیریه س��روده اند، در قرن 
یازدهم هجری نظیری نیشابوری، علی نقی 
کمره ای، شفایی اصفهانی، فیاض الهیجی، 
ناظم هروی، میرسند کاشی، صائب تبریزی، 
محمدطاهر قم��ی، نجیب کاش��انی و تأثیر 
تبریزی به غدیریه سرایی پرداخته اند، از قرن 
دوازدهم به بعد تعداد شاعران فزونی می گیرد 
که در این مقال و مجال نمی گنجد اما فقط 
می توانم به شعری از حمزه کوچک ورامینی 
اشاره کنم که در آن به س��وره  معارج که در 
توبیخ معاندان و منکران غدیر اس��ت، اشاره 

رمزآلودی دارد:
غدیر خم به یاد آور که شخصی

هالک خویشتن اندر دعا گفت
تو این معنی طلب کن در معارج

عذاب واقع از بهر هوا گفت
همراه با شاعران پارسی سرای ایرانی شاعران 
بومی در اقوام ترک، ترکم��ن، کرد، لر، بلوچ، 
قش��قایی، تات، کرمانج، بختی��اری، گیلک، 
مازندرانی، تالشی و عرب ایرانی نیز به غدیریه 
پرداخته اند و اشعاری را پدید آورده اند که سبب 
ماندگاری هنر غدیریه خوانی در این اقوام شده 
است، مانند شعر جعفرقلی کرمانج در خراسان 
که بر اساس باور همزمانی نوروز کهن و وقوع 

غدیر در این روز چنین سروده:
هات نوروزا سلطانی شیعه له ِخستو دهل

وه رکت گوال رنگ به رنگ هم بنفشه په سونبول
رونشت جناب علی له سه ر تختی خالفت... 

نوروز پادشاهی آمد شیعیان دهل شادی زدند
گل های رنگارنگ بنفشه و سنبل سرزده

چراکه حضرت علی )ع( برسر تخت حکومت 
نشسته است...

این غدیریه ها را در می��ان اقوام ب��ا آواز یا به 
همراهی س��ازهای بومی چ��ون دف، دوتار، 
تنبور، عود، نی و قوپوز می خوانند اما رس��انه 
ملی تاکنون کمتر از این هنر زیبای مذهبی 

اقوام استفاده کرده است.

محس��ن مهدیان در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: اینترنت تعطیل می ش��ود؟ سال 
بعد این موقع به جای تلگرام باید از پیامک 
اس��تفاده کنیم؟ همه چی فیلتر؟ مراقبت 
کنید از ندانسته های ما سوءاستفاده نکنند. 
اجازه ندهید دیگران چشم و ذهن ما شوند.

مقدمه اینکه طرح صیانت از کاربران سه بار 
کاماًل کن فیکون و حداقل 70 درصد تغییر 
کرده است و تقریباً همه آنچه این روز ها با 
عنوان هشدار برای بازگشت به بربریت ذکر 
می ش��ود هیچ ارجاعی به این طرح ندارد. 
نمونه  هایی مثل ممنوعیت واردات گوشی، 
ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و مدیریت 
ستادکل نیرو های مسلح و... همه کامالً تغییر 
کرده است. پس لطفاً اصل طرح را در نسخه 
نهایی مرور بفرمایید. اما بعید اس��ت هیچ 
آدم عاقلی اصل قاعده مندی پیام رسان  ها 
را رد کند یا منکر شود. چطور ممکن است 
مهم  ترین رسانه حاضر در سر سفره زندگی 
مردم آن قدر یله و ر ها باشد و نسبت به هیچ 
مطالبه ای حتی مسدودس��ازی محتوای 
تروریستی و مس��تهجن پاسخگو نباشد؟ 
راهی که بسیاری از کشور ها مثل روسیه و 
هند و اخیراً ترکیه رفته اند چرا باید در کشور 

ما نشانه ارتجاع باشد؟
اما مهم  ترین بخش طرح که احتماالً دغدغه 
خیلی هاست. آیا اینس��تاگرام و واتس آپ و 
غیره فیلتر می شود؟ حتماً خیر. ساده اینکه 
اتفاقاً بلبش��وی موجود اصالح می ش��ود. با 
این طرح یک کارگروه 18 نفره باید درباره 

محدودیت یک پیام رسان نظر دهند. رأی 
نهایی آنها باز هم اجرا نمی شود و نظرشان به 
یک کارگروه پنج نفره با حضور سه قاضی و دو 
کارشناس فضای مجازی ارجاع داده می شود. 
اگر نظر آنها هم محدودیت بود بازهم حق 
اعتراض وجود دارد و به یک شورای سه نفره 
متشکل از دو قاضی و یک کارشناس فضای 
مجازی می رود و اگر بازهم اعتراضی وجود 

داشت دیوان عالی تعیین تکلیف می کند.
وضع موجود چیست؟ فیلترینگ ناشیانه 
تلگ��رام را خاطرتان هس��ت؟ یک بازپرس 
انشا کرد و خالص. بازپرس و نه حتی قاضی.

مهم تر اینکه در این طرح تصریح شده همان 
تصمیم اولیه نیز موکول به زمانی است که 
یک رسانه جایگزین تمام عیار وجود داشته 
باشد. با این حال اگر همان رسانه داخلی هم 
وجود داشت بازهم اگر رسانه خارجی حاضر 
به پذیرفتن قوانین ایران شود نه تنها فیلتر 
که از امتیازات داخلی نیز بهره مند می شود. 
بازهم اگر قوانین ای��ران را نپذیرفت، هیچ 
الزامی برای فیلترینگ وجود ندارد و باید بر 
اساس اقتضائات جامعه تصمیم گرفته شود.

همه اینها گفته شد اما یک اصل باقی ماند 
و آن هم تنویر افکار عمومی و روشن سازی 
است. مجلس متأسفانه در اجرای شفافیت 
کوتاهی کرده اس��ت. اگر ش��فافیت وجود 
داشت مردم می توانستند مرحله  به  مرحله 
در ارزیابی کارشناسی طرح نظارت داشته 
باشند. هنوز دیر نیست. وقت بگذارید برای 

رفع نگرانی های مردم.

یکی از فعاالن توئیتر با نام کاربری »azof « در توئیتی نوشت: دنیس راس تحلیلگر ارشد مؤسسه 
واشنگتن و سیاستمدار کهنه کار امریکایی به بایدن توصیه کرده در صورت تن ندادن رئیسی 
به برجام بمب های شکافنده 1۵ هزار کیلو »gbu57« و بمب افکن های B52  را برای تهدید به 
نابودِی تأسیسات اتمی ایران در فردو به اسرائیل بدهد زیرا این اقدام پیام ر وشن به ایران است.

هنر غدیریه خوانی در ایران وقت بگذارید برای رفع نگرانی های مردم

زبان امریکایی  ها در برابر ایران!


