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ممنوعیتوبهرهمندی
اینترنت آسیب های زیادی دارد اما در کنار آن می تواند بهره مندی های زیادی 
را برای انسان فراهم کند. حذف آسیب  ها و افزایش بهره مندی  ها باید دغدغه 

نهادهای ذی ربط باشد. خبرهای این هفته را بخوانید.

دورهمیباچاشنیدغدغههایوالدین

دورهمی خانوادگی هفته کودک به همت ساترا و کدومو، در مجموعه فرهنگی ورزشی 
چمران برگزار شد. در این دورهمی والدین از تجربه فرزندان خود در استفاده از VOD ها 
و دغدغه های خود در حوزه انیمیش��ن  ها با تولید محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی 
صحبت کردند. از انتقادات آنها این بود که در زمینه مدیریتی و سیاستگذاری به پیوست 
خانواده  ها اهمیت داده نمی شود. در واقع پیوست فرهنگی در سیاست گذاری و امور 
اجتماعی در اولویت نیس��ت. همچنین انتق��اد دیگر والدین عدم تکری��م خانواده در 

انیمیشن  ها و عدم ارتباط ارائه دهندگان محصوالت فرهنگی با خانواده  ها بود.
مش��کل دیگری که در این نشست توسط والدین مطرح ش��د در خصوص پیداکردن 
سریع محتوا مناس��ب برای خانواده  ها بود و اینکه VOD ها در جایگاه بنگاه اقتصادی 
قرار گرفتند در حالی  که باید بر اساس مطالبه گری مخاطبان شکل گرفته باشند و توجه 
کنند مشتری چه چیزی می خواهد. همچنین در بخش دیگری از نشست والدین در 
خصوص بخش های سانسور نشده در VOD ها صحبت کردند که محتوای پنهان آن 
را برخی از فرزندان می فهمند. از دیگر انتقادات والدین نبود قانون حمایت از اطالعات 
کودکان در ایران بود که کنترل احساس��ات وجود ندارد و اینک��ه ایراد و موانع مطرح 
می شود اما به قهرمان پروری پرداخته نمی شود و در برخی از پلتفرم های کاربرمحور در 

حوزه کودک هیچ نظارتی وجود ندارد.

تصمیمجدیچین
برایمحدودیتبازیهایویدئوییکودکان

بر اساس قوانین جدیدی که در چین به تصویب رسیده افراد کم سن و سال در این کشور 
حق ندارند بیش از سه س��اعت در هفته صرف اجرای انواع بازی های ویدئویی کنند. 
قوانین تازه در ماه آگوست در چین به تصویب رسیده و هدف از این کار محدود کردن 
مدت زمان اجرای بازی های ویدئویی توس��ط افراد زیر ۱۸ سال و جلوگیری از اعتیاد 
کودکان و نوجوانان به بازی های ویدئویی عنوان شده است. این قانون تازه با مخالفت 
و اعتراض چینی ها مواجه شده است. به نوشته روزنامه مردم که روزنامه رسمی حزب 
کمونیست چین است، برخی جوانان چینی برای دور زدن این قانون به اجاره کردن یا 
خرید حساب های کاربری متنوع رو آورده اند و از این طریق بازی های آنالین را بدون 

محدودیت اجرا می کنند. از همین رو این خألهای مهم باید مورد توجه قرار بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که پلتفرم های تجارت بازی هم باید مسئولیت های 
اجتماعی را به طور فعاالنه انجام دهند، زیرا آنها مسئول رشد سالم نسل بعدی بوده و 
باید به توسعه سالم این صنعت کمک کنند. در ادامه از والدین و اولیای مدارس خواسته 
شده تا محیط مس��اعدی را برای »رشد سالم خردس��االن « ایجاد کنند زیرا برخی از 
خردساالن از مشخصات هویتی مختلفی برای ثبت نام در حساب های بازی استفاده 
می کنند و این باعث می شود طرح محدودیت زمانی بازی بی اثر باشد. مقامات چین که 
بزرگ ترین بازار بازی های ویدئویی جهان است، سال هاست در مورد اعتیاد به بازی های 
ویدئویی و اینترنت در بین جوانان نگران هستند و کلینیک هایی را تأسیس  کرده اند 
که ترکیبی از روش های درمانی و تمرینات نظامی را برای افرادی به کار می گیرد که به 

اختالل های ناشی از اجرای بازی های ویدئویی مبتال هستند.

راهاندازیسرویسردیابیموبایل
برایزنانتنهاتوسطانگلیس

یک مقام ارشد دولت انگلیس در نامه ای به وزیر کشور انگلیس، سرویس »مرا به خانه 
برسان « برای زنان تنها پیشنهاد کرده است. هنگامی که کاربر این اپ را روی موبایلش 
فعال می کند، سرویس مسیر او را ردیابی می کند تا اگر وی به موقع به مقصد نرسید، به 
فهرست شماره تلفن های اضطراری او پیام هشدار بفرستد. این پیشنهاد در بحبوحه 

خشم عمومی درباره قتل دو زن جوان در نزدیکی خانه های شان ارائه شده است.
فیلیپ جانسن، مدیرارشد اجرایی شرکت BT )بزرگ ترین شرکت مخابراتی انگلیس( 
در نامه ای به پریتی پتل وزیر کشور انگلیس، سرویس »مرا به خانه برسان « را پیشنهاد 
کرده است. دفتر پتل دریافت نامه را تأیید کرده و طبق روال به آن پاسخ خواهد داد. بر 
اساس اطالعات موجود وزیر کشور انگلیس از این طرح حمایت کرده است. دیلی میل 
در این  باره نوشته: این دقیقاً همان طرح نوآورانه ای است که باید در اسرع وقت اجرایی 
شود. همچنین این نشریه به نقل از پتل نوشته است: من و تیمم مشغول بررسی این 

پیشنهاد هستیم و با BT نیز ارتباط داریم.
احتمال دارد س��رویس »مرا به خانه برسان « از کریس��مس فعال شود. همچنین این 

سرویس به شماره اورژانس ملی این کشور اضافه می شود.

پژوهشگر حوزه ارتباطات عنوان کرد
ایستادگیدربرابر

قرائتهایرسمی،عامل
ایجاداجتماعاتناسازگار

یکی از ویژگی هایی که باعث ش�کل گیری 
اجتماعات ناس�ازگار می ش�ود ایستادگی 
قرائت ه�ای رس�می اس�ت. براب�ر  در 

دکتر معصومه نصیری، معاون باشگاه رسانه ای 
مدیریت رس��انه و توس��عه س��واد رس��انه ای 
یونس��کو ایران و پژوهش��گر حوزه ارتباطات 
با حضور در برنامه »س��اعت بیس��ت و چهار و 
یک دقیقه « در رادیو گفت وگو، در مورد علوم 
شناختی، اجتماعی ش��دن های ناسازگارساز 
گفت: نمونه ای��ن اجتماعات ناس��ازگار را در 
جریان واکسیناس��یون که وقتی واکسن نبود 
می گفتند واکس��ن بزنیم و اکنون که واکسن 

هست می گویند نزنیم، می توان دید.
وی افزود: این پروسه بر اساس اهداف مشخص، 
تفاهم و انعطاف پذیری و درگیر کردن با منافع 
اش��خاص مختلف جامعه و با آگاهی کامل در 
مورد محیطی که در آن خل��ق معنا می کند و 
رمزگشایی انجام می ش��ود و در واقع می توان 
گفت برای اکثریت افراد ای��ن کلونی وارونگی 

اتفاق افتاده است.
نصیری اظهار داش��ت: اجتماعات ناس��ازگار 
یا س��ازگار توجه ویژه ای به پرسونای خاص و 
مخاطب دارد و در ایجاد آن بر اساس سنجش، 
عالقه و ذائقه، مهندس��ی پیام را به مهندسی 
محتوا ولو ساده، زرد و دم دستی انجام می دهد و 
می تواند تمام ساختار هایی که ما فکر می کنیم 

ریشه ای هستند را با خودش همراه کند.
معاون باشگاه رسانه ای مدیریت رسانه و توسعه 
سواد رسانه ای یونسکو ایران گفت: فضای رسانه 
فضای اجتماعی کردن افراد است و هر قدر که 

بکارد برداشت ما از این زمین خواهد بود.
 ترغیب اف�کار عمومی عامل س�اخت 

اجتماعات ناسازگار
وی افزود: در حوزه شناختی آن چیزی که باعث 
شکل گیری این کلونی ها و اجتماعات ناسازگار 
می ش��ود ولو حول یک معنای ساخته ش��ده 
بحث ترغیب و تأثیرات و میزان، شدت، تأثیر 
و ترغیبی اس��ت که در افکار عموم��ی ایجاد 

می کند.
پژوهش��گر حوزه ارتباطات اظهار داشت: ذیل 
کلونی قرار گرفتن به معنای ماندگاری نیست 
و هر لحظ��ه می توان کلونی را ت��رک کرد و به 
کلونی ای که جذاب تر، ناسازگارتر باشد و ضد 

قالب اجتماع حرکت می کند پیوست.
نصیری ادامه داد: رسانه ابزار فراگیری است که 
در ساحت های مختلف کارکرد و نقش آفرینی 
دارد و می تواند هویت هایی را بسازد که در نقطه 
قله باشند و افراد با رویکردهای مختلف ذیل آن 

قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: اکثر اجتماعات ناس��ازگار و 
افرادی که ذی��ل آن قرار می گیرن��د و تبدیل 
به اجتماع��ی ش��دن های ناس��ازگار در ذیل 
قدرت ه��ای مختل��ف سیاس��ی، اجتماع��ی، 
فرهنگی می ش��وند، حول یک محور به نام به 
رسمیت نشناختن هویت های موجود در جامعه 

جمع می شوند.
معاون باشگاه رسانه ای مدیریت رسانه و توسعه 
سواد رس��انه ای یونس��کو ایران ادامه داد: در 
این مرحله بر اس��اس نقش آفرینی رسانه فرد 
آنچه که در گذش��ته بوده و هویتی که داشته 
را به سبب س��رخوردگی ها یا بال و پر دادن به 
هویت های هم عرض و نادیده گرفته شده اش 
تکذیب می کند که این مهم می تواند در حوزه 

رسانه خطرناک تر باشد.
  افراد طرد ش�ده بیش�تر میل به قرار 

گرفتن در بین ناهنجاران جامعه دارند
نصیری با تأکید بر اهمیت بحث هویت و اینکه 
موضوع مهم در گروه ه��ای مختلف در جامعه 
خصوصاً آنهایی که ذیل یک ناهنجاری یا یک 
رفتار خ��ارج از هنجار ق��رار می گیرند مبحث 
هویت اس��ت بیان داش��ت: وقتی تئوری های 
ناهنجاری های ش��ناختی را بررسی می کنیم 
می بینی��م افرادی ک��ه طرد ش��ده اند، نادیده 
گرفته ش��ده اند، تحقیر ش��ده اند میل به قرار 
گرفتن در بی��ن ناهنجاران جامع��ه را بهتر و 
بیش��تر پیدا می کنند. بنابراین ی��ا هویتی که 
در گذشته داش��ته اند را تکذیب می کنند یا به 
هویت های جدیدی که رسانه برایشان ساخته 

است، می پیوندند.
پژوهشگر حوزه ارتباطات اظهار داشت: بحث 
هویت نکته مهمی در س��اختار کشور ماست 
و بس��یاری از افراد به جهت دستکاری هویت 
و به رسمیت ش��ناخته نشدن هویت شان بروز 
و ظهور ش��خصیتی دارند که بروز و ظهور آنها 
دردسرآفرین اس��ت و می تواند مقاومت های 
ذهن را از بین ببرد و در ش��رایطی قرار بگیرد 
که متأثر از واگیری های هیجانی رفتار هایی را 
انجام دهد، که آن رفتار ها برای او برچسب هایی 

را به ارمغان آورد.

آنتن

گزارش

نگاه یک

کسی نمی تواند منکر ش��ود امروزه تکنولوژی رسانه ای در دنیا 
حرف اول را می زند و جهان در گرداب پدیده  هزاره  س��وم گیر 
کرده است. همچنین گستره  پوششی و کارکردهای متنوع شان 
باعث شده به یک نقطه تلقی جهانی تبدیل شوند و اثر عمیقی بر 

افکار و عقاید و در نهایت، سبک زندگی انسان  ها بگذارند.
به گزارش خبرنامه دانش��جویان ایران اهمیت رسانه و به ویژه 
فضای مجازی آنچنان اس��ت که دانش��مندان علوم اجتماعی 
آن را در ردیف عوامل اجتماعی  کردن و شکل گیری شخصیت 
افراد معرفی کرده و معتقدند این ابزاره��ای جوامع اطالعاتی، 
می توانن��د هنجارهای اجتماع��ی را تثبیت ی��ا تضعیف کنند. 
به عبارتی، آنها بستر مناسبی برای هم آفرینی انسان  ها با هم و 
تبادل اطالعات شان هستند. طبق آمار، میزان عضویت کاربران 
در فضای مجازی از ۵۳ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال 
۹۹ رسیده و این نشان دهنده روند رو به رشد و توقف ناپذیر این 
رسانه در کشورمان است. همچنین ۷۵ درصد از مردم از اینترنت 
استفاده می کنند و حدود ۳۶ میلیون نفر ایرانی در شبکه های 
مجازی عضو هس��تند که از بین آنها شبکه  اینس��تاگرام با ۲۴ 

میلیون عضو، نقش مهمی  را ایفا می کند.
شبکه ای که حدود ۴۵ درصد از فضایش به زنان اختصاص دارد 
و یکی از بهترین بستر ها برای نقش آفرینی، ظهور استعدادها، 

بازتعریف هویت و در نهایت ارتقای جایگاه آنهاست.
مایکل پاس��تور در مقاله ای می نویس��د: »فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات پتانس��یل تواناس��ازی را برای بهبود شرایط زندگی 
زنان فراه��م می کند.« رس��انه و به ویژه ش��بکه های اجتماعی 
بستر مناسبی است برای بروز هویت اصیل زنان. اما نکته  مهم 
و تأمل برانگیز این اس��ت که زنان به چه میزان از این خاصیت 

تبیینی فضای مجازی بهره می برند؟
 سهم زنان بالگر در تبلیغ مصرف گرایی

فضای مجازی همان قدر که می تواند ابزاری برای تبلیغ و تبیین 
خیر باشد، سببی است برای القای شر و از آنجا که مولود تمدن 
غرب است، زمینه  سازگاری اش نیز با آن فرهنگ بیشتر است. 
زمینه ای که متأس��فانه در حال حاضر و با عنوان مصرف زدگی 
رس��انه ای با آن مواجه ایم و زنان به عنوان یک��ی از اصلی  ترین 
مهره های این صحن��ه، در تولید و ترویج این س��بک از زندگی 

سهم بسزایی دارند.
مصرف زدگی، الگویی از رفتار مبتنی بر خواست است و نه نیاز. 
رفتاری که تجمل گرایی، مدگرایی، فخرفروشی، خودمحوری، 
چشم  و هم چش��می، تلف  کردن وقت و نیروی انسانی، بیماری 
مالی، نابودی محیط زیس��ت فیزیکی را به دنبال دارد و آن قدر 

با زندگی این روزهای انس��ان  ها عجین ش��ده ک��ه ارزش های 
اصیل بومی  و دینی را کمرنگ کرده  است و رسانه، با تبلیغات و 
شوآف هایش نه تنها آن را نابهنجار تلقی نمی کند بلکه بازتولیدش 

کرده و به مقبولیتش اضافه می کند.
مصرف زدگی آنجا ک��ه در پدیده  بالگری نم��ود پیدا می کند، 
تأثیراتش را بیشتر نشان می دهد. پدیده ای که از وبالگ نویسی 
وارد دنیای رسانه شد و زنان، سردمداران آن در دوره  اطالعات 
و دانایی نامیده شدند. بالگر، کاربری اس��ت که با تولید محتوا 
در موضوعی خاص و انتش��ار آن در مجازی، با مخاطب ارتباط 
می گیرد و کارش به تبلیغات و فروش محصوالت و درآمدزایی 
منتهی می شود؛ کاربری که وجودش برای صنعت تولیدی هر 
کشوری ضروری است  و این روز ها بخش جدایی ناپذیر سیستم 

تجاری کشور ها به حساب می آید.
با این حال، بالگ��ری در ایران متفاوت و حت��ی مغایر با معنای 
حقیقی  و جهانی اش اس��ت و عم��وم بالگره��ای ایرانی بدون 
تخصص خاصی وارد میدان می شوند و همه  ابعاد زندگی افراد 
را تحت تأثیر ق��رار می دهند و همچنین ب��ا گرفتن هزینه های 
سرس��ام آور در تبلیغ محصوالت، اثر مخرب��ی در تولید دارند و 
این، یکی از پاشنه  آشیل های مجازی و البته عاملی برای افزایش 

اهمیت و تأثیر بالگر ها بر زندگی افراد است.
شیوه  تغذیه، نوع پوش��اک و خودآرایی، ادبیات گفتاری، شیوه  
گذراندن اوقات فراغت و به طور کلی بخش بزرگی از شیوه  زندگی 

 کردن، این روز ها در دست این وبالگ نویسان مجازی است.
 آمار ها چه می گوید

طبق آمارهای به  دست  آمده، ۳۹ درصد از زنان بالگر ایرانی در 
زمینه  س��بک زندگی )life style(، ۱۶ درصد از آنها در زمینه  
 ،)fashion blogger(  ۱۲ درصد مد ،)food blogger( آشپزی

۹ درصد خودآرایی )beauty blogger(، ۸ درصد سفر، ۵ درصد 
لباس، ۲ درصد ورزش و ۹ درصد متفرقه فعالیت  می کنند.

در این میان، سازنده های ویدئوهای طنز )vyner(، مامی بالگر ها 
و سوئیت هوم  ها )home blogger( نیز نقش مؤثری در این فضا 
دارند. عموم رفتارهای این بالگر ها به  تصویر کش��یدن زندگی 
الکچری، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، به  نمایش  گذاشتن یک 
زندگی بی عیب و خوشبختی های غیرواقعی، تغییر ذائقه غذایی 

و تبلیغ سبک زندگی غربی است.
جالب است بدانید ابرهشتگ های زنان بالگر ایرانی به مد و فشن، 

شیک پوشی و زندگی الکچری تعلق دارد.
زنان��ی ک��ه فعالیت هایش��ان را بر اس��اس این هش��تگ های 
اینس��تاگرامی  و چالش های تیک تاکی تنظیم می کنند، برای 
مطرح شدن خود را به ابژه  جنسی تبدیل می کنند، کودکان شان 
را مجبور می کنند به رقصیدن و آواز خواندن و حتی ضابطه های 
جهانی را هم زیر پا می گذارند. فاجعه وقتی است که هر کدام از 
این زنان حداقل ۳۰ هزار دنبال کننده دارند و در بعضی هایشان 
این تعداد به حدود ۴ میلیون نفر هم می رسد که نیم بیشتری از 

این دنبال کننده  ها زنان و دختران هستند.
در حقیقت مصرف زدگی رس��انه ای با کاالیی  کردن احساسات 
زنان، درگیر کردن ش��ان ب��ا مفاهیمی  که از اصل ش��ان به دور 
اس��ت و گاهی افزودن به لذات ناس��الم، مش��کالت عمیقی را 
برای شان به وجود آورده است . در چنین محیطی، تبیین گری، 
هدایت گری، واقعیت گرایی و حق مح��وری رنگ باخته و زنانی 
که سعی می کنند توانایی های علمی  و فکری و فرهنگی، هویت 
اصیل و جایگاه واالی انسانیت را نش��ان دهند، به حاشیه رانده 
می شوند و این، نشانگر ضعف زنان در استفاده  درست از فرصت 

تبیینی فضای مجازی است.

  زینب شاهینی
در ماه های اخیر اوج گیری نظامی نیروهای طالبان در افغانستان، 
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشت و در برگیری ارزش 
خبری مجاورت در موضوعات مرتبط با افغانستان برای ایران، باعث 
جلب توجه افکار عمومی ایرانیان به  رویدادهای مرتبط با آن ش��د 
 اما از همان روزهای ابتدایی قدرت گرفت��ن طالبان، جریان معاند 
با همراهی برخ��ی جریان های داخلی همچون جری��ان  غربگرا، با 
هدف نقد سیاس��ت  خارجی نظام و کوچک جلوه دادن فرار امریکا 
از افغانس��تان، خط رس��انه ای نقد و محکوم  کردن ایران را دنبال 
کردند. این انتقاد ها در ابتدا با بازنش��ر تصاوی��ر دیدار ظریف و تیم 
دیپلماسی ایران با اعضای طالبان  آغاز شد و پس از اظهارات برخی 
مقامات و رس��انه های رس��می ایران، از جمله اظهارات تعدادی از 
نمایندگان مجلس، یادداشت های روزنامه کیهان، اظهارات مجری 
و مهمان های شبکه افق و... در حمایت تلویحی از طالبان، این محور 
 انتقادی تشدید و به محکومیت تبدیل شد. در این راستا بسیاری از 
کنشگران مجازی از جمله سلبریتی  ها نیز به میدان  آمدند و با استناد 
به اظهارات این عده از افراد، مجموعه نظام را به حمایت از طالبان 
متهم کردند و سیاست های ایران  در قبال افغانستان را مورد نقد و 
هجمه قرار دادند.   جریان رس��انه ای مذکور پس از آغاز حکمرانی 

طالبان بر افغانستان از رویکرد اول یعنی محکومیت ایران با اتهام 
حمایت  از طالبان تا حدی عقب نشینی کردند و رویکرد رسانه ای 
جدیدی را اتخاذ کردن��د. این رویکرد جدید ک��ه در ادامه رویکرد 
قبلی بود، شبیه انگاری حکومت  طالبان با نظام اسالمی در ایران بود 
که عمدتاً توسط همان جریان  ها و طیف های رسانه ای قبلی دنبال 
می شد. بدین  منظور رسانه های فارسی زبان در انتشار اخبار اقدامات 
طالبان به بخش  هایی تمرکز می کردند ک��ه افکار عمومی ایرانیان 
 مشابه آن اقدامات را از سال های پس از انقالب در ذهن داشتند و به 
صورت غیرمستقیم پیام شبیه انگاری جمهوری  اسالمی با طالبان را 

به مخاطب مخابره می کردند.
این اقدام رسانه های فارسی زبان در ادامه توسط کنشگران مجازی 
 جریان اصالحات و جریان معاند و همچنین سلبریتی  ها به شکل 
بارزتر و با صراحت بیشتری دنبال می شد و با عبارت  نه به طالبانیزم 
چه در ایران و چه در افغانستان مورد توجه قرار گرفت. از طرفی در 
این مدت برخی رسانه های داخلی نیز  با سوژه سازی و فضاسازی از 
برخی اقدامات و تصمیمات مسئوالن ایرانی، سعی در تشدید این 
شبیه انگاری داشتند.  انتشار خبر ممنوعیت مدارس برای تحویل 
کارنامه دانش آموزان به م��ادران و ممنوعی��ت تحصیل دختران 
در هنرستان  س��وره از جمله مهم  ترین موضوعاتی بود که در این 
خصوص مطرح و تالش شد تا با استنادسازی خبری،  کاربران را در 
ناخودآگاه خود، به نتیجه مورد نظر برسانند. در ادامه این فضاسازی  ها 
موضوعات دیگ��ری همچون جدایی  کالس ه��ای درس در برخی 
دانش��گاه  ها و حوزه های علمیه، طرح صیانت از کاربران، اظهارات 
بازیگرانی همچون شقایق  دهقان و سحر زکریا از نوع سانسور ها در 

صدا و سیما و... نیز مطرح می شد تا این موضوع همچنان در ذهن 
مخاطب  زنده بماند.

آن دسته از منابع رسانه ای که موضوع شبیه انگاری حکومت طالبان 
را دنبال می کردند حتی در نحوه تیتر  زدن اخبار مربوط به طالبان 
نیز از نوعی کدگذاری استفاده می کردند تا به شکلی غیرمستقیم 
این شبیه انگاری را در  ذهن مخاطب تقویت نمایند. آخرین نمونه 
از این اقدام مربوط به تیتری بود که ایران اینترنشنال و چند رسانه 
داخلی  برای پوشش اظهارات وزیر خارجه طالبان در خصوص کرونا 
انتخاب کرده بودند. در این تیتر به نقل از امیرخان متقی  نوشته بود 
که »پزشکان از مهار کرونا توس��ط طالبان شگفت زده شدند«. در 
راستای تقویت این شبیه انگاری، واژه  ها در  تیتر به شکلی همنشین 
ش��ده بودند که اولین موضوعی که به ذهن مخاطب می رس��ید، 
اظهارات وزیر بهداشت س��ابق در  خصوص کنترل کرونا در ایران 
بود.  شبیه انگاری نظام اسالمی با طالبان با اهدافی از قبیل ارتجاعی 
نش��ان دادن حکومت ای��ران، اعتبارزدایی از آن، زیر س��ؤال  بردن 
هرگونه حکومت دینی، منزوی نشان دادن ایران در افکار عمومی، 
تقویت برچسب بنیادگرایی به نظام اسالمی،  افزایش فشار نهادهای 
حقوق بشری، نفرت پراکنی از اسالم و کشورهای اسالمی در فضای 
بین المللی، ایجاد بدبینی  نسبت به جامعه روحانیت و نظایر آن از 
سوی جریان معاند دنبال می ش��ود. در هم افزایی با جریان معاند، 
برخی جریان های داخلی نیز با این شبیه انگاری، به دنبال انتقاد از 
جریان تندرو وابسته به حکومت، تالش برای مطالبه جامعه مدنی 
 بازتر، به انزوا بردن برخی احکام دینی از قوانین کشور و منسوخ کردن 

این احکام هستند.

بیشتر زنان ایرانی اینستاگرام  بالگر سبک زندگی هستند

شبیهانگاریحکومتایرانباطالبان!
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