
پاک کردن فضای مجازی
دانشگاه امروز میزبان همایشی است با نام فضای مجازی پاک 

نوید حسینی

و یکی از سخنرانان این همایش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اســت. در همایش امروز آذری جهرمی در حالی قرار اســت به 
اظهار نظر در مورد فضای مجازی پاک بپردازد که همین دو هفته 
پیش، دادســتان کل کشــور در موردش بیان داشــته که برای 
پاک سازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی کند و مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی را زیر پا می گذارد. به گفته دادستان به دلیل شکایات مردمی و مدعی العموم، 

احتمال انفصال از خدمت آذری جهرمی هم می رود.
یکــی از مهم تریــن انتقاداتی که می توان بر مدیریت فضای مجازی در کشــور وارد 
دانســت، برخوردهای سلیقه ای با شبکه های اجتماعی است. در یکی از مصوبات 
شــورای عالی فضــای مجازی آمده اســت که تمــام پیام رســان های خارجی باید 
ذخیره سازی و پردازش محتوای خود را در داخل کشور انجام دهند و ملزم به معرفی 
نماینده رسمی تام االختیار حقوقی هستند. پیام رسان واتس اپ مشخصا هیچ یک 
از این اقدامات را انجام نداده اســت. از طرفی پیام رسان واتس اپ به دلیل امنیت و 
کدگذاری پیام ها، از جمله پیام رســان های محبوب شبکه های تروریستی است. با 
وجود این با هیچ گونه تهدیدی برای فیلترینگ مواجه نشده است. مصداق بارز دیگر 
برخورد سلیقه ای را می توان در مورد یوتیوب و اینستاگرام بررسی کرد. سایت یوتیوب 
با وجود داشتن میلیون ها فیلم آموزشی باارزش به طور کامل و حتی در دامنه اینترنت 
مراکز دانشگاهی هم فیلتر است، در حالی که شبکه اجتماعی اینستاگرام با وجود 
داشــتن فیلم های مشابه یوتیوب به لحاظ دارا بودن محتوای مجرمانه، هنوز فیلتر 
نشده است. این مصادیق نشــان می دهد که هنوز سیاست عملی و یکسانی برای 
مواجهه با فضای مجازی و مدیریت آن در کشور وجود ندارد و این قبیل برخوردهای 

سلیقه ای منجر به افزایش نارضایتی های اجتماعی می شود.
چالــش جدی تری کــه در مورد مفهوم فضــای مجازی پاک مطرح اســت، تعاریف و 
مصداق های عملی پاک سازی فضای مجازی است. آیا تعریف وزیر ارتباطات از فضای 
مجازی پاک با تعریف دادستان کل کشور یکسان است؟ آیا پاک سازی فضای مجازی 
تنها به فیلتر کردن محتوای مســتهجن محدود می شــود یا پاک کردن کلمات زشت 
هم وطنان غیور، زیر پست های اینستاگرامی مسی و رونالدو هم در حیطه این پاک سازی 
قرار می گیرد؟ آیا فیلترینگ کامل شبکه های اجتماعی خارجی و استفاده ایرانیان از 
شــبکه های اجتماعی داخلی لزوما منجر به کاهش کالهبرداری یا خشونت کالمی 
می شود یا برای دستیابی به فضای مجازی پاک بایستی به طور کل استفاده ایرانیان از 
آن را ممنوع کرد؟ از طرفی چرا تنها وزیر ارتباطات مسئول این فضای ناپاک است و از 
وزیر کنونی و وزرای پیشین آموزش و پرورش به سبب ناتوانی در پرورش اخالق در نسل 

جوان شکایتی نمی شود؟
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نتایج همایش فضای مجازی 
پاک شریف چه خواهد بود؟
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سرمقاله

ـــردای فـ
پاکــی



»O منفی«ترین
روز دوشنبه 13 اســفندماه نیم طبقه ســاختمان شهیدرضایی 
از صبح شــاهد جمعیتی بــود که تک تک بــه داخل کالس یک 
می رفتند و پس از بیست دقیقه با احتیاط خارج می شدند و خود 
را روی صندلی می انداختند. گروه فردای ســبز هفته گذشــته 
در ســاختمان شــهیدرضایی برنامه اهدای خون را برگزار کرد و 
اســتقبال بســیار خوبی از این برنامه به عمــل آمد؛ به طوری که 
برنامه 140نفر ثبت نامی داشت و با اینکه به دلیل مشکالت فنی 
دختران نتوانســتند اهدای خون داشته باشند، 58 نفر موفق به 

اهدای خون شدند.

»مهدکودک«ترین
اگر روز چهارشنبه  در دانشگاه گشت می زدید، احتماال با جمعی 
از دانش آموزان دبیرســتانی یا راهنمایی مواجه می شــدید که در 
دانشگاه در حال قدم زدن بودند و حتی به آسفالت خیابان دانشگاه 
نیز با شور و شوق نگاه می کردند. روابط عمومی دانشگاه برنامه ای 
ترتیب داده بود تا در چند هفته آخر سال تعدادی از دانش آموزان را 
با فضای دانشگاه آشنا کند. اما این برای مقام »مهدکودک«ترین 
ما کافی نبود تا اینکه پنج شنبه با بچه های مدرسه ای و خردسالی 
برخورد کردیم که همراه با خانواده هایشان برای مسابقه نادکاپ به 
شریف آمده بودند و در دانشگاه این طرف و آن طرف می دویدند.

شاگردان سایه از او گفتند 

من ابتهاج ترین شاعر زمان توام
Roma اکران فیلم

همــکاری  بــا  ســینما  نــون  کا
انجمن اســالمی، فیلــم Roma را 
ســاعت1۶:30 در آمفی تئاتر مرکزی 

اکران می کند .

دوشنبه
جشن عید کانون های فرهنگی

معاونــت فرهنگی جشــن عیــد نوروز 
کانون هــای فرهنگــی دانشــگاه را از 
ســاعت 1۶ تا 1۹ در آمفی تئاتر مرکزی 

دانشگاه برگزار می کند.
اکران فیلم ۲۳ نفر

بسیج دانشــجویی به مناسبت اردوی 
راه ناتمام فیلم ۲3 نفر را ساعت 13:30 
در ســالن جابر به صورت رایگان اکران 

می کند. 
جلسه آشنایی با روان شناسی

سومین جلسه از سلسه جلسات آشنایی 
با روان شناسی از ساعت 1۲ تا 13 با ارائه 
علی عباســی در نیم طبقه ســاختمان 

ابن سینا کالس 5 برگزار می گردد.

سه شنبه
جشن نوروز گروه کوه

جشن نوروز گروه کوه شریف از ساعت 
1۷ تا ۲0 در سالن خواجه نصیرالدین 
طوســی )طبقه چهارم ســلف( برگزار 

می شود.

چهارشنبه
انتخابات کمیته نظارت

انتخابــات کمیتــه ناظر بر نشــریات از 
ســاعت 13 تا 15 در ســالن کنفرانس 
معاونــت فرهنگــی برگــزار می شــود. 
مدیرمســئوالن نشریات فعال دانشگاه 
می تواننــد در ایــن انتخابات شــرکت 
کنند یــا فردی را بــه نمایندگی از خود 
بفرستند. برای کسب اطالعات بیشتر 

به nazer_sut@ مراجعه نمایید.
شبهات مباحث زنان در اسالم

جلســه گفت و گوی »شــبهات مباحث 
زنان در اسالم« از ساعت 14 تا 1۶ با ارائه 
خانم قربانی در مدرس شهید مطهری 

مسجد دانشگاه برگزار می شود.

دانشجو یا سوپرمن؟!
در جلســه اعضــای شــورای صنفــی و منتخبیــن 
هیأت رئیســه دانشگاه در راستای کمپین #امنیت_
نداریم و اعتراض دانشــجویان بــه عدم امنیت کافی 
در منطقه، گویا دکتر فاطمی، معاونت اداری و مالی 
دانشــگاه در جایی بیان کرده: »من اگر جای شــما 
دانشجویان بودم، به عنوان مثال با دوستان خود قرار می گذاشتیم 
تا 10 نفر 10 نفر به خوابگاه برویم. اینکه مســأله امنیت را صرفا به 
سرویس ارتباط دهیم، آن را اعاده به محال می کنید، زیرا بودجه آن 
وجود ندارد. شما یک نفر را پیدا کنید بودجه این را در اختیار بگذارد 

یا دانشجویان بتوانند بخشــی از این هزینه را تامین کنند؟« بنده 
احساس می کنم که دکتر، دانشجو را با سوپرمن اشتباه گرفته است. 
دانشجو کسی است که دانش را بجوید، در کنارش هم مقداری کار 
غیردرســی انجام دهد تا انگ تک بعدی بودن به او نسبت ندهند؛ 
نه اینکه همزمان مسئولیت امنیت منطقه و تامین بودجه سرویس 
را برعهده بگیرد. حاال گیریم که ما 10نفر 10نفر به سمت خوابگاه 
حرکــت کردیم، اگر عزیزان خفت گیر خودشــان را آپدیت کردند و 
با تعداد نفرات بیشــتر و با موتورهای بیشتر قصد خفت گیری ما را 

کردند، آن وقت چه کنیم؟! هی تعدادمان را بیشتر کنیم؟

ارغوان، شاخۀ هم خون جداماندۀ من
کانون شــعر و ادب دانشــگاه قرار است در هر ترم، 
یــک برنامه شــناختی برگزار  کند. پــس از منزوی 
و خیــام، این بار نوبــت به شــاعری از دیار گیالن 
رسید؛ هوشــنگ ابتهاج. حوالی ساعت 1۶:30 
دوشــنبه 13 اســفند، در آمفی تئاتر جناب دانشــکده فیزیک 
دوست داران سایه جمع شده بودند تا چند کالمی پیرامون او از 

زبان شاگردانش، حسین جنتی و جویا معروفی بشنوند.
برنامــه با قطعه »ارغوان« از علی رضا قربانی آغاز شــد؛ آهنگی 
که اســتاد ابتهاج، شعر آن را بر اســاس درختی سروده که گویا 
در ابتدا خشــکیده بوده و حتی پیشــنهاد قطع آن را به ابتهاج 
داده اند؛ ولی با نگهــداری و مراقبت او، مجددا جان می گیرد. 
سپس مجری برنامه با ذکر تاریخچه ای از زندگی سایه، رسما وارد 
موضوع اصلی شــد. پس از سخنان ابتدایی، کلیپی از خوانش 
شــعر ارغوان، توسط خود شاعر پخش گردید و مجری دوباره به 
روی صحنه آمد و با خواندن یک شــعر از هر کدام از مدعوین، از 

آنها دعوت کرد روی سن بیایند.

گشاده روی مثل ابتهاج!
حسین جنتی، سخنان خود را با تشکر از ذوق اعضای کانون شعر 
و ادب آغاز کرد و گفــت: »در روزگاری که موضوعات و آدم های 
جدی خیلی طرف دار ندارند، دوســتان موضوع خوبی را برای 
دوبه هم نشینی انتخاب کردند.« جویا معروفی هم با ابراز عالقه 
به شرکت در برنامه شروع به سخن کرد و شریفی بودن و درمورد 
استاد ابتهاج بودن برنامه را دو دلیل حضورش اعالم کرد. جنتی 
شعر را آیینه تمام نمای کســی می داند که آن را سروده  و معتقد 
است با شناخت موارد موجود در یک شعر، به یک فرد می رسیم 
که می تواند خود شاعر یا برساخته او باشد. وی ابتهاج را مؤثر در 
شعر معاصر فارســی می دانست و معتقد بود سایه، یک موجود 
فرابشــری نبوده و برخالف آنچه شاید به نظر آید، اصال منزوی 
نیست و در عین سرشار از حکمت بودن، بسیار شبیه به هرکدام 
از ما اســت. جنتی کلید تمایز ابتهاج با شاعران هم عصر خود را 
»جهان بینی« او دانســت و در ادامه، داشتن »تعهد اجتماعی« 
)در ابتدا به عنوان یک انســان و ســپس هنرمنِد شــاعر( را ذکر 
کــرد؛ موردی که بــه آزادگی او برمی گردد. پس از قســمت اول 
سخنرانی، گروه موسیقی زنده با نواختن کمانچه و تار، قطعاتی 
از اشعار هوشنگ ابتهاج را اجرا کردند و در ادامه دو کلیپ کوتاه 

از سایه پخش شد.

روراست همچون سایه
جنتــی و معروفی دوباره پشــت میز نشســتند. جویــا معروفی 
ســخنان خود را با غزلی از اســتاد ه. ا. سایه شروع کرد و بعد به 
تمجید از حســن مطلع نشــریه بوطیقا )نشریه تخصصی شعر 
کانون شــعر و ادب( پرداخت. او سخنی از زبان شفیعی کدکنی 
نقل کرد: »سایه، بوطیقای حافظ را با دغدغه های مردم روزگار 
ما ســازگار کرده و این بســیار کار ارزشــمندی است.« وی، سه 
ویژگــی امیدواری، اعتقاد به انســانیت و روراســتی در شــعر را 
از شــاخصه های هوشــنگ ابتهاج ذکر کرد و نســبت شمس و 
موالنا را مانند نســبت مرتضی کیوان و ســایه دانست. معروفی 
از نوآوری های ســایه مانند اضافه کردن نماد جدید )»ســرو« به 
مفهوم شهید( نیز سخن گفت. اعتقاد او بر این است که ابتهاج، 
به هر چه ســروده و گفته باور داشته است؛ برخالف بسیاری از 

هنرمندان معاصر.
ســپس جنتی با مقایسه اســتاد با دیگر شــاعران روزگار و ذکر 
ماجرای فاطی و آلما، تمایز سایه را برجسته تر کرد. او در ادامه، 
تعاریفی از شاعر ارائه داد و این پیشه را لطیف تر از چیزی دانست 
که هم اکنون بین شاعرنماها رایج است و بر لزوم شناختن امثال 
هوشــنگ ابتهاج در این زمانــه ای که ارزش ها واژگون شــده، 

تأکید کرد.
در قســمت پایانی برنامه، هر دو مدعو، بــه دعوت حاضران در 
جلسه، شعری از خود خواندند و با پخش کلیپ و عکس یادگاری، 

مراسم پایان یافت.

شریف 
نیوز

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

سید 
محمدحسین 

قاسمی

گزارش

شنبه
همایش ملی فضای مجازی پاک

پنجمیــن همایــش ملــی فضــای 
مجازی پاک با محوریت صیانت و توسعه 
از ســاعت 14:30 الــی 18 بــا حضور 
آقایــان محمدجــواد آذری جهرمــی، 
سیدابوالحســن فیروزآبــادی، ســعید 
رضاعاملی، مصطفی کواکبیان، جواد 
جاویدنیا و  محمد شریف خانی در سالن 

جابر برگزار می شود.
کسب درآمد از بورس

آشــنایی با کسب درآمد از بورس با ارائه 
محمد فراهانی فر از ساعت 1۶ تا 18 در 
دفتر بسیج دانشجویی برگزار می گردد.
نشست صمیمانه با خواهر شهید

نشســت صمیمانــه بــا ســرکار خانــم 
بلورچی، خواهر گرامی شــهید مهران 
بلورچی، ساعت 13 در کنگره شهدای 
دانشــگاه، جنــب ســاختمان شــهید 

رضایی برقرار است.
دیدار با خانواده شهید

دیــدار دانشــجویی با خانواده شــهید 
امیــر جعفری پــور. بــرای ثبت نــام به 
sut_kongere_shohada@ مراجعــه 

نمایید.
بسته بندی و اهدای ارزاق شب عید

خیریه فردای ســبز در ساعات مختلف 
امروز و این هفته اقدام به بسته بندی و 
اهدای ارزاق شب عید به خانواده  های 
نیازمنــد می کنــد. بــرای اطــالع از 
زمان بندی و کمــک در این کار خیر به 

fardayesabz@ مراجعه نمایید.
نمایشگاه صنایع دستی

نمایشــگاه نــوروزی صنایع دســتی و 
سوغات اســتان ها این هفته همه روزه 
1۹ در ســاختمان  تــا   8 از ســاعت 

شهیدرضایی برپاست.

یکشنبه
FATF مناظره

بسیج شریف برنامه هم اندیشی و مناظره 
پیرامون FATF را با حضور علیرضا غفاری 
) با رویکرد مدافع( و مجید شــاکری )با 
رویکرد مخالف( ساعت15:30 در سالن 

جابر برگزار می کند.
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نگین 
خسروانی نژاد

نمایشگاه جام عقیق به پایان راه رسید

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

زندگی حس غریبی 
است که یک فرد مجاهد 

دارد ...
اردوی جهادی  جایی اســت برای 
ســنجیدن ادعاهــا و تصوراتی که از 
خود داری با سنگ محک زندگی در 
محرومیت و تالش بــرای غیر خود. 
خواهران بسیج عید قرار است دوباره 
به مناطق محروم خراســان جنوبی 
بروند و عیدی متفاوت را تجربه کنند.

بعــد از 10 روز زندگــی در روســتاهایی 
خاک خــورده و آرام و بعــد از 10 روز 
همجــواری بــا محرومیت هــا و دیدن 
سادگی ها، حس عجیبی دارد بازگشت 
بــه پایتخــت پــر زرق و برق. در شــهر، 
چیزهایی می بینی که زمین تا آســمان 
فرق دارد با آنچه در آن 10 روز چشمانت 
به دیدن شــان گرم شــد و آرام گریست. 
آری! برای چشمانت سخت است دیدن 
ایــن همه خیابان شــلوغ و مراکز خرید 
مجلل و ایستگاه های مترو؛ 10 روز جز 
خــاک و دمپایی های پــاره و خانه های 
گلی چیز دیگری ندیده اند،گوش هایت 
سخت با صداهای شهر همسو می شود. 
پــر از فریادهایی اســت که در ســکوت 
روســتاها شــنیده و به خاطر ســپرده. 
فریادهایــی برآمده از دل هــای تنگ و 
دردمند؛ دل دختران جوانی که سرشار 
از اســتعدادند اما پشــت نیمکت های 
فرســوده از آنچه لیاقت شان است، دور 
مانده اند، و دل پســرکی کــه در آرزوی 
یک جفت کفش ورزشــی، روزهایش را 
سپری می کند و تنها دستاوردش از این 
آرزو، دمپایی های پاره ای است که بارها 

دوخته شده تا باز هم برایش کار کند.
کمــی کــه بگــذرد، چشــم هایت بــه 
دیدن شــلوغی شــهر عادت می کند و 
گوش هایت خالی از درد می شــود، اما 
نگاه هــای مظلومانه بچه های روســتا و 
صدای شیرین شیطنت هایشان یادت 
نمی رود. به یادآوردن آن لحظات شــاید 
در وهله اول درد آنها را درمان نکند اما از 
تو آدمی می ســازد که در امکانات، غرق 
و مغرور نمی شود. آدمی که به خاطرش 
می ســپارد چشــم کودکانــی معصوم، 
کیلومترها دورتر از پایتخت، همیشه در 
انتظار محبت است... ظاهرا می روی که 
بسازی و آباد کنی اما در حقیقت می روی 
کــه ســاخته شــوی و قــدرت بگیری، 
می روی تــا باقــی عمــر را دغدغه مند 
بگذرانی؛ دغدغه بــرای گذران زندگی 
الزم اســت و به خوبی بعد از چشــیدن 
طعم جهادی در دل جا خوش می کند. 
این روزها نزدیک است به سفری پر رمز 
و راز بــه نام جهادی که به همت بســیج 
دانشــجویی و بــا نام شــهید وزوایی در 
مناطق محروم خراســان جنوبی برگزار 

می شود؛ اگر مرد راهی بسم الله...

نمایشــگاه جام عقیق امســال نیــز از 4 تا 8 
اســفند و به همت کانون هنرهای تجســمی 
دانشگاه در همکف ساختمان شهید رضایی 
برقرار بود. جشــن اختتامیه این نمایشگاه، 
روز یکشــنبه 1۲ اسفند در ساختمان شهید 

رضایی برگزار شد.

درد دل های هنری
همان ابتدا حســین مطلبی، مجری برنامــه درباره توجه 
ناکافی دانشــگاه به انجمن های هنری، شروع به درد دل 
کرد: »متأســفانه آنطور که الزم است، از زمینه های هنری 
در دانشگاه صنعتی شریف حمایت نمی شود.« او درباره 
اهمیــت فعالیت هــای هنری در دانشــگاه گفت: »توجه 
مســئوالن به کانون های هنری و تأمین آنها از لحاظ مالی 
و امکانات، بر روحیه و فضای دانشــگاه تاثیر مثبت زیادی 
خواهد داشــت. هنر همواره روح انسان را جال داده، او را 
در زندگی جلو برده و به او آرامش داده است. برای بسیاری 
از دانشجویان کانون موسیقی و کانون هنرهای تجسمی، 
هنر اولویت باالتری از مهندســی و علــوم پایه دارد، پس 
دانشگاه باید فضایی را برای فعالیت آنها تامین کند. برای 
افرادی هــم که تخصصی در هنر ندارنــد، باید فضایی به 
منظور آشــنایی و عالقه مندی آنان ایجاد شــود. در یکی 
دو ســال اخیر، با وجود برگزاری کالس ها، نمایشــگاه ها 
و اردوهای هنــری، می توان گفت فعالیت این کانون ها از 
انجمن های دیگر کمتر نبوده، اما متأسفانه عدالت کافی 
در تخصیــص امکانات بین گروه هــای هنری و گروه های 

سیاسی و مذهبی وجود ندارد«. 

از دورهمی خودمانی تا نمایشگاه کشوری
مطلبی سپس درباره تاریخ کانون هنرهای تجسمی شرح 

مختصری داد: »کانون هنرهای تجســمی ســال 8۷ در 
دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. در ابتدا فعالیت های 
آن خیلی محدود بود ولی در طول زمان، گسترده تر شده 
اســت. از بدو تولــد این کانون، نمایشــگاه جام عقیق هر 
ســاله برگزار شده است. این نمایشــگاه که تا سال ۹3 در 
واقع به شــکل یــک دورهمی بین بچه هــای کانون برگزار 
می شده، از سال ۹4 در سطح کل دانشگاه برگزار شد ولی 
هرگز به گستردگی امسال نبوده است. امسال کانون های 
موســیقی و شــعر و ادب هم بســیار به ما کمــک کردند و 
اجراهای زنده موســیقی انجام شد. امید است سال های 
آینده با کانون های ســینما و تئاتر نیز همکاری کنیم.« او 
در آخر گفت امید کانون این است که نمایشگاه را به صورت 

کشوری برگزار کند.
در ادامه، خانم نعمتی، کارشــناس فرهنگی وزارت علوم، 
پشــت تریبون رفت و درباره فعالیت هنری در دانشگاه ها 
صحبــت کرد. او گفت: »در میان دانشــگاه های کشــور، 
13۲ کانون هنرهای تجســمی فعال وجــود دارد. از بین 
جشنواره هایی که این کانون ها برگزار کرده اند و من رفته ام، 
فکر می کنم جشنواره شما از لحاظ کیفیت آثار، از باالترین 
سطح برخوردار است و مرا بسیار متأثر کرد. متأسف شدم 

که در جشنواره پویش امسال حضور نداشتید«.

قدر زر زرگر شناسد
سپس بزرگمهر حسین پور، طراح و کاریکاتوریست معروف 
پشت تریبون رفت و درباره هنر و هنرمند دقایقی صحبت 
کــرد: »به نظر من قبل از هر کســی، خود هنرمند باید به 
خودش بها بدهد. شوق و عشق و عطش شماست که شما 
را هنرمند می کند، نه دانشگاه یا کس دیگری. اگر کسی 
نگاه کنجکاو نســبت به جهان داشــته باشد، مطالعه اش 
را زیاد کند، جهان بینی اش را بســط دهد، دیگر داستان 

تمام شده اســت: او یک هنرمند است. ممکن است یک 
هنرمند ســال ها فیلم نسازد یا نقاشــی نکشد، اما باز هم 
هنرمند است. من به کسانی که اثر هنری خلق می کنند، 
پیشــنهاد می کنم دربــاره هنر فکر کننــد، مطالعه کنند، 
آثار بزرگ هنری را ببینند و درباره آنها اطالعات به دســت 
بیاورند. سپس از بسترهایی که ایجاد می شود - مثل این 
نمایشــگاه- استفاده کنند. در آثاری که اینجا دیدم، شور 
و شوق و ذوق هنری و بعضا خالقیت وجود داشت و خیلی 

مرا خوشحال کرد«.
پس از بزرگمهر حسین پور، مجری برنامه از دکتر حسینی، 
معاونت فرهنگی دانشگاه برای سخنرانی دعوت کرد ولی 
حســینی گفت که صحبتی ندارد و پشــت تریبون نرفت. 
در ادامه برنامه، کلیپ هایی از مصاحبه های دانشــجویان 
فعال در کانون هنرهای تجسمی پخش شد که از تجربه ها 

و خاطره هایشان در کانون و نمایشگاه می گفتند.
در انتهــای برنامه، به خالقان آثــار برگزیده از دید داوران، 
جوایزی اهدا شــد. ســایر شــرکت کنندگان در جشنواره 
نیز لــوح تقدیری به یادگار گرفتند. مجــری برنامه درباره 
نحوه داوری آثار نیز گفت: »ســال های گذشــته، داوران 
فقط بر قضاوت کردن تکنیک تمرکز داشــتند، اما امسال 
هم بــه تکنیک و هم به خالقیت، در ســبک های مختلف 

توجه شد«.

گزارش

نیمه بی اعتبار
در خانواده ای ایرانی- خارجی و در شهری از ایران به دنیا 
آمد. پس از مشخص شدن نامش از سوی خانواده، هویتی 
موقتی و »خارجی« دریافت کرد و طعم اولین ممنوعیت را 
در زندگی پر فراز و نشیبش چشید: هویت ایرانی ممنوع! 
پس از گذراندن چند کالس درس و احساس عالقه مندی 
و اندکــی اســتعداد، تصمیم به شــرکت در آزمــون نمونه 
دولتی و تیزهوشــان گرفت و با دیواری جدید روبه رو شد: 
مــدارس خاص برای خارجی ها ممنوع! تصمیم گرفت به 
مدرسه دولتی اکتفا کند ولی باز هم قوانین جدیدی مانع 
راهش می شــدند: آموزش رایگان ممنوع! در دبیرستان 
قصد شرکت در المپیاد دانش آموزی را داشت ولی متوجه 
شد که ورود به صفحه ثبت نام اینترنتی المپیاد فقط با کد 
ملی امکان پذیر است و به بیان دیگر: المپیاد هم ممنوع! 
بــه قول خودش خدا را شــکر می کرد که از اکســیژن هوا 

می تواند اســتفاده کند و به امید رسیدن به 18سالگی از 
کنکور عبور کرد.

بعد از رسیدن به 18سالگی، ســرخوش و با تکیه بر ماده 
واحــده قانون تعییــن تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، شهریور ماه ۹۶ اقدام 
به اخذ تابعیت ایرانی کــرد. با عزمی جزم تمام اداره های 
شــهر تهران را برای اخذ تابعیت ایرانی زیر پا گذاشت و در 
این میــان همچنان به اعتبار خارجی بودن، ســنگ های 
مختلفی سر راهش قرار می گرفت. پس از سه ترم تحصیل و 
پرداخت مبلغی علی الحساب به عنوان شهریه به دانشگاه، 
به او اطالع دادند کــه هزینه تحصیلش برای 4 ترم حدود 
10 میلیون تومان شده و بدهی اش به دانشگاه نیز تقریبا 
همان مبلغ است. این اتفاق زمانی افتاد که دی ماه سال 
۹۷ مرحله امتحان قانون و مراســم سوگند به قرآن را برای 

اخذ تابعیت طی کرده و در انتظار اتمام فرآیند هویت یافتن 
 edu بود اما همچنان اضطراب غیر مجاز شــدن ســامانه
قبل از انتخاب واحد به علت عدم پرداخت شهریه، اجازه 
نداشــتن برای اخذ گواهینامه، مسدودشــدن خط تلفن 
همراه، مشکالت حساب بانکی و هزار دردسر دیگر تبدیل 

به دغدغه هر روزه اش شده بود.
این داســتان زندگی یکی از دانشــجوهای همین شریف 
خودمان اســت؛ دانشــجویی که از پدری عراقی و مادری 
ایرانی متولد شــده و به دلیل خألهای قانونی مشــکالت 
زیــادی را تجربه کرده و بعضا از حقوق اولیه یک شــهروند 
نیز محروم شــده اســت. هنوز در آغاز راه اســت و از ورود 
ممنوع هــای ادامــه مســیرش خبر نــدارد ولــی در کنار 
مشکالت خودش، به فکر دیگر بچه هایی است که در این 

خاک به دنیا می آیند ولی فرزند آن محسوب نمی شوند.

رضوان 
شیرخدایی

نامه وارده

ذره بین

رتبه اول نقاشی فریماه مهرزاد، فارغ التحصیل 
رشته فیزیک

رتبه اول خوش نویســی رویا تویسرکانی، کارمند دانشگاه، توضیح اثر نستعلیق با قلم نی
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نتایج همایش فضای مجازی 
پاک شریف چه خواهد بود؟

پرونده

پنجمین همایش فضای مجازی پاک، امروز در دانشــگاه صنعتی شــریف برگزار خواهد شد. اهمیت این همایش به حضور شخصیت  های حقوقی دعوت شده 
است. مصطفی کواکبیان نماینده مجلس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، محمد شریفخانی 
معاون فضای مجازی صدا و ســیما، ســید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور 
مهمانان اسم و رسم دار و تصمیم گیر فضای مجازی امروز حول کلیدواژه فضای مجازی پاک سخن خواهند گفت. برای آنکه در این جلسه سیب زمینی نباشیم، تصمیم 

گرفتیم خیلی سریع مروری بر آنچه بر ایران و جهان در حوزه فضای مجازی می گذرد بیاندازیم و در نهایت چند سوال و دغدغه مهم را یادآوری کنیم.

از همان ابتدای همه گیر شدن اینترنت در کشور تا به امروز، موضوع فیلترینگ 
به عنوان یک بحث جدی و مهم در این عرصه مطرح است و همواره می توان 
نظرهایی را در زمینه فیلترینگ، ماهیت و تأثیرات آن بر اینترنت و سایت های 
اینترنتی و یا در دیگر رسانه ها مشاهده کرد. فیلترینگ عموما به دلیل حفظ 
چارچوب های سیاسی و اجتماعی و حتی اخالقی که در بدنه سیاست گذاری 
کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری و مهم به نظر می رسد. موافقان 
خواهان محدودیت های گسترده و حتی االمکان فراهم سازی بستر اینترنت 
ملی شــده اند امــا در مقابل، مخالفــان داخلی هم نوا بــا مخالفان خارجی 

فیلترینگ را امری مخالف حقوق بشر و مقابله با آزادی بیان می دانند.
فیلترینگ در ایران را که با پوست و گوشت احساس کرده ایم. حال برویم ببینیم 

که فیلترینگ در جهان چگونه است.

چین
»آیــا از فیلتــر بودن یوتیــوب، فیســبوک و... رنج 

می برید؟ عوضش گوگل هنوز باز است«. 
هــر چند جمالت بــاال چیزی جز مغلطه ای زشــت 
نیستند، ولی حقیقت دارد؛ فیلترینگ در چین وحشتناک است به طوری که 
گوگل نیز از دســترس عادی مردم خارج اســت. پرجمعیت ترین کشور دنیا، 
بیشترین فیلترینگ را هم دارد. دولت چین با برچسب هایی مثل »جلوگیری 
از انتشار محتوای مضر« و »جلوگیری از سرایت سبک زندگی ناسالم« اقدام به 
فیلترکردن سایت های مختلف می کند. به گزارش نیویورک تایمز حتی در برخی 
موارد پلیس جلوی افراد را گرفته و موبایلشــان را بررسی می کند و اگر محتوای 

ناسالم داشت، پاک می کند.
انواع مهم وبگاه های فیلترشــده در چین عبارتند از: مخالفان دموکراسی، 
آمــوزش )ماننــد وبــگاه کانــال آمــوزش آمریــکا(، اخبــار خارجــی مثل 
)BBC وCNN(، وبگاه های دولت های خارجی )قوه قضائیه آمریکا، انگلیس 
و اسرائیل(، سرگرمی )451 وبگاه از وبگاه هایی که در دسته بندی های »یاهو« 

قرار دارند(، مذهبی )1۷۶3 وبگاه شــامل وبگاه های الحادی، مســیحی، 
یهودی و مذاهب دیگر(. حتی بعضا محتوای موجود در بازی های کامپیوتری 
مختص این کشــور ساخته  می شوند چراکه قوانین فیلترینگ محتوا بر روی 
این بازی ها هم اثر دارد. کشــور چین در صدر کشورهای با محدودیت های 
اینترنتی در سطح دنیا قرار دارد به طوری که باید دعا کنیم در این یک زمینه 

هیچ وقت به چین نرسیم. 

 ایاالت متحده آمریکا
قوانیــن فیلترینــگ در ایاالت متحــده بارها دچار 
تغییرات گسترده و گوناگون شده است، مخصوصا 
بعــد از حوادث تروریســتی 11 ســپتامبر، پایش و 
نظارت بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی بسیار گسترده تر شده است 

به طوری که تعداد زیادی حمله تروریستی قبل از رخ دادن خنثی شده اند.
قوانین فیلترینگ در این کشــور را می توان به طور خالصه بدین صورت بیان 
کرد که در مســائل مذهبی هیچ گونه محدودیتی وجــود ندارد. اما به منظور 
مقابله با نفوذ خارجی و تروریســم و دسترسی کودکان به پورنوگرافی قوانین 
ســخت گیرانه ای وجود دارد. برای مثال تحت »الیحــه  محافظت کودکان از 
اینترنت )CIPA(« اینترنت مدارس و کتابخانه بسیار دقیق کنترل می شوند. یا 
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ۹0 و افزایش تصاعدی محتوا در 
آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشرشده از اینترنت در رسانه های 
بزرگ، از دسترســی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز 
 Communications( »کردند که منجر به تصویب »قانون نزاکــت ارتباطات
Decencey Act( در کنگــره آمریکا شــد. در تاریخ ۲4 اکتبر ۲001، قانونی 
تحــت عنوان »الیحۀ میهن پرســتی« )Patriot Act( به تصویب رســید که به 
موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده های online کاربران، رنگ قانونی 
به خود می گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده 
بــود، موجی از مخالفت  و اعتراض را هــم در میان جمهوری خواهان و هم در 
بین دموکرات ها برانگیخت. برخی سانسورهای دیگر نیز وجود دارد که بیشتر 
جهــت حفظ حقوق مالکیت معنوی محتوا اعمال می  شــود که مثال بارز آن 

دانلود غیرمجاز فیلم یا محتواهای دیگر است.

 فرانسه
فرانســه به عنــوان یکــی از نمادهــای حکومــت 
دموکراتیــک، با عنوان حفــظ ارزش های فرهنگی 
خود، نتایــج موتورهای جســت وجوی اینترنتی از 
جمله گوگل Google را دســتکاری و به ادعای خــود بومی می کند. معموال 
هم نسبت به بقیه کشورها مستقل از قوانین اتحادیه اروپا در این حوزه عمل 
می کند. به گزارش thestar در سال ۲01۶ دولت فرانسه ۲۷00 سایت را که 
مضمون پورنوگرافی کودکان و ترویج فعالیت های تروریستی داشتند، مسدود 
کرد. از سال ۲011 هم قانونی مصوب شد که بر اساس آن دولت می تواند بدون 
حکم قاضی سایت هایی با مضمون تروریستی را از دسترس عموم خارج کند.
در بحث نظارتی نیز کشــور فرانســه با تصویب قانون LSQ در ســال ۲001، 
کلیهISP های این کشــور را موظف کرد تــا فعالیت های اینترنتی و پیام های 
پست الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری 
کننــد. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشــور اجازه می داد تا در 
پیام های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.

 انگلیس
در انگلیس فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند 
پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی 

اعمال می شود.
یک ســازمان غیردولتــی و غیرانتفاعی در انگلســتان به نــام »بنیاد نظارت 

بــر اینترنــت« )Internet Watch Foundation(، فهرســتی از تارنماهــای 
غیراخالقــی را تهیه کرده و بر اســاس آن، دسترســی ۹8 درصــد از کاربران 
اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس 
ورنون کوکر، ضرب العجلی را تا پایان سال ۲00۷ برای همه  سرویس دهندگان 
خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی 

محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.

 ایتالیا
به گزارش freedomhouse.org فیلترینگ و سانسور 
محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بیشتر به محتوای 
کــودک آزاری، ســایت های قماربــازی، محتــوای 
تروریستی و سایت هایی که کپی رایت را رعایت نمی کنند اعمال می شود. محتوای 
سیاسی، وبالک نویس ها و شبکه های اجتماعی در آن آزاد و در دسترس هستند.

 آلمان
هر چند آلمان یک کشور ایالتی است، ولی فیلترینگ 
اینترنت در آلمان، بر اســاس قانــون فدرال صورت 
می گیرد و در مــواردی داد  گاه ها به این قضیه ورود 
می کنند و حکم محدودیت برخی ســایت ها را می دهند. با این حال، آلمان 
کشــوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی مربوط به نازی ها در آن به 
وفور دیده می شــود. یکی دیگر از نمونه های محتوای سیاسی مسدودشده 
در آلمــان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه هایی اســت که به »نفی 
هولوکاست« مربوط می شوند. در اوایل سال ۲010 میالدی نیز یک قانون برای 

مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخالقی در آلمان به تصویب رسید.

 استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح های 
ممنوعیــت محتــوای مجرمانــه اینترنتــی مربوط 
می شــود. دولت این کشور البته سرویس دهندگان 
را مکلف کرده است که این محتوا را پایش و دسترسی به آنها را محدود کنند. 
البته قوانین استرالیا در مورد اســتفاده از Google شباهت هایی به قوانین 

چین دارد چرا که گوگل در این کشور نیز محدود شده است. 
حزب کارگر استرالیا در سال ۲008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای 
تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کامال اجرایی نشده است. 
نهاد مدیریت ارتباطات و رســانه اســترالیا )ACMA( در راستای این طرح، 
لیست سیاهی از وب تارنما هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده  و 
تارنما هایی که در این لیست سیاه قرار می گیرند،  به ازای هر یک روز فعالیت، 
11 هزار دالر جریمه می شــوند. قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با 
عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش )که برگرفته 

از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است( مطرح شده است.
***

تقریبا تمام کشورهای دنیا قوانین و شیوه نامه هایی برای حکمرانی و کنترل 
فضای مجازی دارند. در برخی کشورها اعمال قوانین بر عهده دولت است، 
در برخی دیگر بر عهده دســتگاه قضایی و در برخی از آنها ترکیبی از این دو 
دستگاه. اکثر محدودیت ها نیز اخالقی است، مثل پورنوگرافی، کودک آزاری، 
ترویج خشــونت و ســایت های ناقض حقــوق مالکیت فکری. ســایت های 

دروغ پراکنی معموال فیلتر نمی شوند بلکه با آنها برخورد قانونی می شود.
نکته مهم این است که باید حواس مسئوالن این حوزه باشد که تصویب قوانین 
بــه همراه نظارت در عین کنترل فضای مجازی، نبایــد از کارایی آن بکاهد. 
فیلترینگ سامان دهی شده برای سالم ســازی فضای اینترنت و حفاظت از 

افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است.
freedomhouse.org ،منابع: زومیت، همشهری آنالین، ویژوال کپیتالیست، نیویورک تایمز 

فــردای پاکــی

فیلترینگ در ایران و دیگر کشورهای جهان

فیلترینگ اینجا، فیلترینگ آنجا، فیلترینگ همه جا
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مروری سریع بر مسیری که اینترنت در ایران پیمود

ما صالح شما را می خواستیم

میان ترم برای آخر همایش فضای مجازی پاک
آنچه را بر ایران و جهان گذشت و می گذرد کمی مرور 
کردیم. حال وقت آن اســت که چند نگرانی بزرگ را 

در قالب سوال بپرسیم:

تصمیم گیری، سیاســت گذاری، تنظیم و اجرای 1 
قانون، و نهادهای نظارتی در رابطه با فضای مجازی، 
برعهده چه کسانی و چه نهادهایی است؟ به طور خالصه 

حکمرانی در فضای مجازی چگونه اتفاق می افتد؟

مصادیق محتوای مجرمانه سیاسی چه هستند؟ ۲ 
آیا هر وبالگ نویس منتقد یا مخالف نظام مجرم 
اســت و باید فعالیتش محدود شــود؟ چه نهادی این را 
تشخیص می دهد؟ آیا انتقادهای مصداقی یا بنیادی به 
سه قوه و حتی رهبری نیز مصداق محتوای مجرمانه اند؟

چقدر تعیین قوانین ســلبی مثــل فیلتر تلگرام 3 
می تواند موثر باشــد؟ جایگزین ســرویس های 
پرقــدرت خارجــی مثل گــوگل، تلگــرام، فیس بوک، 
توییتر و... چه چیزهایی وجود دارد؟ آیا فیلترینگ باید 
همگانی باشد؟ یعنی مثال مخاطب دانشگاهی هم باید 

از ویدئوهای آموزشی یوتیوب محروم باشد؟

سرعت تغییر در فضای مجازی به شدت باالست 4 
ولــی ســرعت سیاســت گذاری و قانون گذاری 
به شــدت پایین؟ چه راهی برای ســرعت بخشــیدن به 

فرایند تصمیم گیری تا اجرا اندیشیده اید؟

کدهای اخالقــی در دنیا تقریبا مشــخص اند. 5 
پورنوگرافــی، کــودک آزاری، ترویج خشــونت، 

صیانت از حقوق مالکیت معنوی و... آیا کدهای اخالقی 
ما چیزی عالوه بر این موارد دارد؟

در کنــار فیلترینــگ و نظــارت، بــرای افزایش ۶ 
ســواد رســانه ای مردم چه برنامه ای پیش بینی 
شــده اســت؟ اصال ارتقای سواد رســانه ای مردم جزو 

مأموریت های چه نهادی است؟

تصمیم گیــران فضای مجازی چــه مقدار با این ۷ 
فضا و تکنولوژی آن آشنا هستند؟

در صورت اتخاذ یک سیاست، اوال چه تضمینی 8 
بــرای پایبنــدی بــه آن در دولت هــای مختلف 
وجود دارد و ثانیا در صورت نارضایتی مردم، چه نهادی 

پاسخگو خواهد بود؟

چنانچــه تصمیم های حول فضای مجازی پاک ۹ 
منجر به ضرر شــدید برخی کسب و کارها شود، 
چــه ســازمانی باید مورد شــکایت قرار گیــرد و جبران 
خسارت کند؟ آیا اصال قوانین قضایی ما برای رسیدگی 

به چنین شکایاتی به روز شده است؟

نظر خبــرگان و فعاالن فرهنگــی، اقتصادی، 10 
سیاســی و... در فضای مجازی، چگونه مورد 

توجه قرار خواهد گرفت؟

تصمیم هایی که اتخاذ می شــوند تا چه حد در 11 
آینده هم کاربرد خواهند داشت؟ مثال در مورد 
اینترنت اشــیا که تا چندســال آینده فراگیر می شود یا 

هوش مصنوعی و...؟

جمع بندی

داداش کارت اینترنتت چیه؟
در سال های دهه هفتاد، اولین برخوردهای ما با اینترنت 
شــکل گرفت و عموما ایــن برخوردهــا در محیط های 
دانشــگاهی رخ داد. گرچه از ســال ها قبــل نگرانی از 
تهاجم فرهنگی به شکل های مختلف در بیان مسئوالن 
تکرار می شــد، اما اینترنت در آن سال ها هنوز پدیده ای 
لوکس بود که با توجه به دسترســی محدود، نگرانی در 
موردش وجود نداشت. در آغاز سال های 80، دو پدیده 
در ایران گســترش یافت؛ اولین وبالگ نویسی فارسی 
در سال 80 آغاز شــد. دسترسی به شبکه نیز گسترش 
یافت و حجم دسترســی به نرخ ۶درصد جمعیت رسید. 
در همین ســال ها، قانون گذاری در مــورد اینترنت نیز 
آغاز شد. پیشتر مجلس قانون های مربوط به نظارت بر 
امور فرهنگی همچون مجــوز مطبوعات، چاپ کتاب و 
حتی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از 
ماهواره را در ســال ۷3 تصویب کــرده بود، اما علی رغم 
انتظار که این بار نیز مجلس باید به مسأله جدیدی به نام 
اینترنت رسیدگی کند، در این مورد شورای عالی انقالب 
فرهنگی ورود کــرد تا »مقررات و ضوابط« شــبکه های 
اطالع رســانی و رایانــه ای را تنظیــم کند. کمیســیون 
راهبــردی نظارت و کمیته های اســتانی با حضور مدیر 
امور دیتای شــرکت مخابــرات و نماینــدگان فرهنگ و 
ارشــاد، دادگستری، اتحادیه صنفی و صدا و سیما، زیر 
نظر شرکت  مخابرات استان تشکیل می شد. این دوران 
که با کارت اینترنت های دایال آپ در دسترسی به اینترنت 
همراه بود، فیلترینگ یکپارچه اعمال نمی شد و در خرید 
کارت، یکی از نکاتی که مورد توجه قرار می گرفت، سطح 
فیلترینگ بود که کدام ISP فیلترینگ متناســب تری با 

نیاز مصرف کننده دارد.

آغاز زندگی مجازی در شبکه های اجتماعی
یکــی از فعالیت هایــی که در این ســال ها به اســتفاده  
کاربــران از اینترنت افزوده شــد، اســتفاده از اینترنت 
برای گشــت وگذار در شــبکه های اجتماعی بود. یاهو 
3۶0 و اورکات از این شــبکه ها بودند که پایان داســتان 
فعالیت آنها در ایــران با فیلترینگ بود. فیلترهایی که با 
کوچ کاربران از یک شــبکه به شبکه دیگر همراه بود و با 
کشف جدیدترین شبکه های موجود در وب همراه بود و 
فرندفید و فیس بوک مقصدهای بعدی بودند که نهایتا در 
سال 88، با فیلترینگ گسترده از دسترس خارج شدند. 
اصرار کاربران به اســتفاده از فیس بوک همچنان ادامه 
داشت و راهی ساده یافته شد که فیلترینگ دور زده شود 

و با اســتفاده از پروتکل https وارد این سایت می شدند. 
موضوعی که با واکنش مواجه شد و دستگاه های نظارتی 
برای مدتی تمامی ارتباطاتی را که SSL صورت می گرفت 

فیلتر کردند.
اگر تا اوایل دهه هشتاد دسترسی به وب سایت رسانه های 
فارسی زبان خارجی مثل بی بی سی به صورت کلی آزاد 
بود، در میانه این دهه، فیلترینگ در مورد این شبکه ها 
نیــز اعمال می شــد اما از بعضی مســیرها ایــن امکان 
وجود داشــت که بدون فیلترشکن در دسترس کاربران 

قرار گیرد. 

مصادیق مجرمانه، کلیدواژه جدید فضای مجازی
همه  این اتفاقات سبب شــد که دو تغییر عمده صورت 
گیرد؛ هم قوانین مربوط به فیلترینگ مورد بازبینی قرار 
گیرد و هم بســتر اجرای فیلترینگ تغییر کند. در سال 
1388، مجلس شــورای اسالمی قانون جرائم رایانه ای 
را تصویــب کرد و بــر مبنای این قانــون، کارگروه تعیین 
»مصادیــق مجرمانه« شــکل گرفت تا بــر محتوای وب 
نظارت کنــد؛ نهادی فراقوه ای که مشــابه آن در عرصه 
مطبوعات نیز زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند. اما 
این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور تعریف شد تا با 
1۲ عضو در خصوص فیلترکردن ســایت های مختلف، 
بحث و تبادل نظر و رای گیری کند. اعضای این کارگروه 
شــامل دادستان کل کشــور )رئیس کارگروه(، رئیس یا 
نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، 
یک فرد خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، یک 
نماینده عضو کمیســیون قضائی و حقوقی به انتخاب 
این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسالمی، رئیس 
ســازمان تبلیغات اســالمی، نماینده دبیرخانه شورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی و وزرای اطالعــات، فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، دادگســتری، ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا 
نمایندگانی از این وزرا هستند. قانون جدید که با تجربه 
فیلترینگ طراحی شده بود، ضمن تعیین مجازات برای 
فیلترشکنان، نسبت به تولید و توزیع آن جرم انگاری کرد.

پیوندها بخوانید
کسب و کار فیلترینگ در این سال ها پررونق بود و بسیاری 
از شــبکه های اجتماعی نیز فیلتر شــدند. سایت های 
مربــوط به شــبکه های اجتماعی جزو دســته هایی بود 
که به صورت کلی با فیلترینگ مواجه می شــدند و حتی 

شبکه  اجتماعی goodreads که با محوریت کتاب بود نیز 
در این عرصه، فیلتر شــد و همه به سایت پیوندها ارجاع 
داده می شــدند تا آنجا که این سایت جزو 5 صفحه اول 

پرمراجعه در کشور قرار گرفت!
با تغییر دولت، گاه به گاه خبرهایی از رفع فیلتر منتشر 
می شد و چون ۶ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
نمایندگانی از دولت هستند و می توانند با هماهنگی با 
هم تالش کنند تا سایتی را فیلتر کنند یا از فیلترینگ آن 
ممانعت کنند، این امید پررنگ می شد تا شبکه هایی از 
این برخورد قهری رها شوند. اما در سال ۹3 با فیلتر شدن 
وایبر که یک پیام رســان بود، نشــانه های کمرنگ شدن 
فیلترینگ هم رنــگ باخت. این در حالــی بود که دبیر 
کارگروه قبل تر اعالم کرده بود فیلترشدن نرم افزارهای 
تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دســتور این گروه هنوز 
از دســتور بررسی خارج نشده است و این بدان معنا بود 
که هنوز دستور فیلترینگ آنها صادر نشده است. مردم 
اما با مراجعه به تلگرام نسبت به این موضوع حساسیت 
نشان ندادند و در آنجا فعال شدند. با پیشرفت تکنولوژی 
 Instant و ابزارهای تلگرام همچون کانال ها و ابزاری مثل
view فیلترینگ به راحتی دور زده می شد و در اتفاقاتی 
مثــل انتخابات ۹۶ و دی ماه آن ســال، نقشــی مهم در 
اطالع رســانی و پخش محتوای واقعی یا شایعه داشت. 

موضوعی که در اتفاقات دی ماه، با واکنش مواجه شــد 
و خارج از چارچوب قوانین، شــورای عالی امنیت ملی 
دستور فیلترینگ تلگرام را داد ولی با کاهش التهابات، 

فیلترینگ این پیام رسان پایان یافت.
اما این فیلترینگ برای دستگاه حکمرانی کشور جذاب 
بــود و نهایتا در اردیبهشــت 13۹۷، دربــاره فیلترینگ 
تلگــرام آنگونه که از ســوی عال بروجــردی رئیس وقت 
کمیســیون امنیت ملی مطرح شــد در باالترین سطح 
مقامات تصمیم گرفته شده است. موضوعی که این بار با 
مقاومت شهروندان همراه بود و کاربران اینترنت در ایران 

به vpn متصل شدند تا فیلترینگ را دور بزنند.

فیلترینگ ضد فیلترینگ
تا زمانی که فیلترینگ در این حد گســترده نشــده بود 
و محــدود به ســایت های ضداخالقی و سیاســی بود، 
خانواده ها در مورد داشتن فیلترشکن محدودیت قائل 
می شدند و نسبت به آن واکنش داشتند. اما با گسترش 
فیلترینگ و رسیدن آن به تلگرام و ابزارهای مورد استفاده 
عمومی، فیلترشکن به یک وســیله عمومی تبدیل شد 
که کارکرد فیلترینگ را خنثی کرد و حتی ســایت هایی 
که جامعه نسبت بدان نظر منفی داشت نیز در دسترس 

همگان قرار گرفت.

هر چیز تازه ای که از راه می رسد باید فرهنگ استفاده از آن نیز همراهش باشد تا در جامعه نشر یابد؛ جمله ای که بر زبان عامی و عالم جاری می شود تا ناهنجاری هایی را 
که از طریق استفاده از تکنولوژی پیش آمده است تقبیح کند. از سال های نه چندان دور هربار به بهانه ای، از ماهواره گرفته تا اینترنت و موبایل و تماس تصویری آن و حتی 
یک بازی آنالین، این بحث ها شــدت می گرفت و عموما هم راه مقابله با این ناهنجاری های احتمالی که چه بســا بتوانند ارزش های ملی، دینی و حتی خانوادگی را از بین 

ببرند، دوری و اجتناب از وسیله مورد نظر بود تا شاید روزی فرهنگ استفاده از آن ساخته شود.
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چرا مصدق در مورد ترور رزم آرا برخوردی با فداییان انجام نداد و 
متهمان همه آزاد شدند؟

چرا، دادگاه تشکیل شد اما چون فداییان پشتوانه قوی داشت برخورد مطابق 
قانون انجام نگرفت. دولت خیلی کاری نمی توانست بکند. حدود 10 نفری 
را گرفتند، خیلی هایشان به حبس کوتاه و یکی هم به اعدام محکوم شد اما 

بعد همه آنها را آزاد کردند. 
شما در صحبت هایتان چند بار گفتید که جناح روحانیون موفق 
شــد این کار را پیش ببرد و غیره. اما از آن طرف می گویند یکی از 
ناراحتی هایی که روحانیون بعدها داشتند این بوده که بر چشم 
ســگی عکس عینک می گذارند و می گویند کاشــانی است. آیا 

چنین چیزی بوده است ؟
اوال این اتفاق ربطی به مصدق نداشت، ثانیا معلوم نیست کجا این اتفاق افتاده 
ولی شایعه ای که هســت این است که توده ای ها این کار را کردند که خیلی 
هم قطعی نیست و مدرکی هم بر این مدعا وجود ندارد. کاشانی و مصدق با 
هم اختالف داشــتند که دالیلش هم مشخص است. ولی چرا مصدق باید از 
چنین توهینی به روحانیت حمایت کند؟ اتفاقا اگر می خواست توهین کند 
که بیانیه و بخشنامه صادر نمی کرد که هرکس به مرجعیت توهین کند بایستی 

با او برخورد شود و هیچ کس حق ندارد به آنها بی احترامی کند.
پس چرا روحانیت می ترسید؟

در فضــای عمومــی جامعــه، تبلیغــات توده ای ها قــوی بود. نشــریات و 
میتینگ هایی داشــتند که با استقبال مواجه می شــود. در طرف دیگر هم 
آگراندیسمان )بزرگ نمایی( انگلیسی ها بود که به وضعیت خطرناک سقوط 
ایران در دام کمونیسم بیشتر می دمیدند. آقای طالقانی بیان می کند که به 
منزل سیدمحمد بهبهانی رفته و در آنجا نامه هایی را مشاهده کرده است که 
با رنگ قرمز نوشــته شده است. متن این نامه که خطاب به روحانیون بوده و 
به صورت شب نامه به منزل آنان ارسال می شده است چنین پیامی را منتقل 
می کرده که ما به زودی حاکم می شــویم و تیرهای برق را چوبه دار شما قرار 
می دهیم. روحانیون هم که نسبت به این موضوع، چندان دقیق نبودند سریعا 
باور می کردند. البته قدرت توده ای ها را نباید انکار کرد و باید توجه کنیم که 
در کادر افسران ارتش، ششصد نفر عضو سازمان افسران حزب توده بودند و 
در بدنه این عدد قطعا بیشتر بوده است. این گروه ها تنها سازمان و تشکیالت 
موجود سیاسی در کشور بودند. کشورهای خارجی هم این موضوع را بیشتر 

تبلیغ کردند تا به کودتای خود مشروعیت بدهند.
مصــدق، یــک فعــال سیاســی بــود و قاعدتــا بایــد بــه ضعف 
تشکیالت نداشــتن واقف می بــود. او رهبر جبهه ملــی بود اما 
تشــکیالت این جبهه ضعف داشــت و حتی مصدق نتوانســت 
همیــن تشــکیالت نصفه و نیمــه را نیز هدایت کند تــا جایی که 
شاهد جدایی کاشانی، بقایی هستیم. خلیل ملکی نیز ناراحت 
و تاحدی جداشــده از جبهه ملی بود. این موضوع را یک ضعف 

ارزیابی نمی کنید؟
اسم جبهه ملی روی خودش است. این سازمان، یک ائتالف و جبهه است و 
افراد و گروه های مختلف در آن حضور دارند. حتی در اوایل تشکیل، فداییان 
اسالم نیز با آن موتلف بودند و در مراسم اعتراض و تحصن در کاخ، نیروهای 
فداییان نیز حضور داشــتند. مصدق هم از لحاظ شخصیتی اهل این کارها 
نبود و در همان زمان هم اعالم کرد که دو هدف بیشتر ندارد، ملی شدن نفت 
و انتخابات. او نمی خواســت تشکیالتی داشته باشد تا قدرتی را کسب کند 
و آن را حفظ کند. وقتی فداییان اســالم به مصدق اعتراض کردند که اسالم 
را اجــرا کن، گفت من همان دو هدف را دارم، بعد از اینکه این دو کار را اجرا 
کردم، کنار می روم و شــما اسالم را پیاده کنید. در مورد دیگر، وقتی مصدق 
به سازمان ملل مراجعه می کند تا از حقوق ایران در شورای امنیت دفاع کند، 
نیروهایی از جبهه ملی همراه او هستند اما دکتر غالمحسین مصدق، فرزند او 
بیان می کند که فقط سه چهار نفر از جمله اللهیار صالح، سنجابی و حسیبی، 
مشاور واقعی مصدق در این سفر هستند. توجه کنیم که در این سفر، محمد 
نمازی از هیأت ایرانی دعوت می کند که در منزل او سکنا گزینند اما مصدق 
رد می کند ولی در همین حال شــاهدیم بقیه هیأت همراه ناهار و شــام را در 
منزل او می گذرانند و بقیه روز را به گشــت و گذار در شــهر مشغول هستند. 

مصدق اینها را حول ملی کردن متحد کرده بود.
مصــدق نتوانســت این اتحــاد را حفظ کنــد و حتــی در همین 
ملی شــدن شــاهدیم که نارضایتــی در داخل جبهه نســبت به 
مذاکرات وجــود دارد. بعضی از حل و فصل ســریع قضیه دفاع 

می کنند اما مصدق نمی تواند این خواسته را پیش ببرد و نهایتا هم 
می بینیم مصدق در بن بست گیر می افتد که نه توان پیش بردن 
مذاکــره را دارد، نــه می توانــد از دولت خارج شــود و به عنوان 

اپوزیسیون دولت در مجلس بر ادامه مذاکرات نظارت کند.
او از ابتــدا هم گیر افتاده بود. مصدق با شــرکت نفت درگیــر بود که قبل تر 
حکومت ایران را در اختیار داشــت. حتی شاه در »ماموریت برای وطنم« نیز 
می گوید که پیشتر از ملی شدن به این شرکت اعتراض می کند که ما سهمی 
از نفت نداریم و در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده نفت، درصد کمتری 
از نفت می گیریم. اما طرف مقابل به این حرف های شاه هم توجه نداشت. 
میزان درآمد ایران از نفت در تمام آن سال ها 105 میلیون لیره بود در حالی 
که بریتانیا 1۷5 میلیون لیره از این شرکت مالیات گرفته است.  عالوه بر اینکه 
این شــرکت، از همین منابع برای توسعه شرکت در خارج از کشور و در دیگر 
کشورها نیز هزینه کرده بود. شرکت در امور کشور دخالت می کرد و دولت ها 
بایــد با او هماهنگ می بودند و این شــرکت نفت بود کــه نماینده و دولت را 
تعییــن می کرد. کاری که مصدق کرد این اتحاد حول ملی شــدن نفت بود و 
حتی روحانیت را به میدان آورد. آقای خوانساری، حجت و صدر فتوا دادند. 
او مردم را وارد بازی کرد. او توانســت در الهه موفق شود و رای بگیرد. اما بله 
در جبهه مشکالتی هم داشت. بقایی عضو جبهه بود و سخنران قهاری بود 
اما بعدها اســنادی به دست آمد که از 1330 با انگلیس کار می کرده است. 
آمریکایی ها به انگلیســی ها مراجعه می کنند تا رابطی با کاشانی پیدا کنند 
و بقایی معرفی می شــود. همین آدم در قضیه قتل افشــارطوس که چشــم 
پلیسی و امنیتی دولت مصدق اســت نقش ایفا می کند. هرچند مصدق از 
لحاظ شخصیتی و اخالقی او را شناخته بود و با او اختالف پیدا کرده بود اما 

از لحاظ سیاسی بعدها این اسناد منتشر شد.
حــزب ایران هــم کــه نزدیک تریــن یــاران دکتر مصــدق بودند 
نتوانستند عضوگیری کنند. این حزب هم بیشتر نخبگانی بود 
و بــر خالف صحبت مصدق درباره مردم، نتوانســت عضوگیری 

گسترده داشته باشد.
از این جهت کم کاری صورت گرفت و تشــکیالت جدی گرفته نشد و همین 
امر هم در کودتا موثر بود. مصدق از لحاظ شخصیتی تشکیالتی نبود و این 
برخالف نخشب )رهبر جمعیت خداپرستان سوسیالیست( بود. مصدق ولی 
از لحاظ شــخصی، یک فرد ملی بود که در دولت های مختلف به او پیشنهاد 
وزارت می شــد ولی دانش آن را نداشت که حزب ایجاد کند. عالوه بر اینکه 
در یک سال و نیم دولت مداری هم فرصت راه اندازی یک حزب وجود ندارد.
این ویژگی که بیان می کنید در قوام هم هست که در دولت های 
مختلف بر اساس توانمندی اش مورد مشورت قرار می گرفته است 
اما او سریعا تشکیالت حزب دموکرات را ایجاد می کند و گسترش 
می دهد. به نظر می رسد این ویژگی های شخصیتی مصدق توجیه 

مناسبی برای فراموش کردن نقش تشکیالت نیست.
مقایسه خوبی است اما یک تفاوت وجود دارد. قوام دنبال قدرت بود.

مگر سیاستمدار دنبال قدرت نیست؟ 
چرا، ولی فقط به دنبال قدرت نیست.

حتــی اگر مصدق به دنبــال مردم هم بود باید تشــکیالتش را بر 
مبنای مردم پایه گذاری می کرد.

قوام حزب هم که تشکیل می دهد از همه جور فردی دعوت می کند که با او 
همراه شوند و بعضی از همین افراد بعدا از در مخالفت با او در می آیند. قوام 
بــه دنبال بازی کردن با افراد بود، اما مصدق به دنبال قدرت نبود و به همین 
خاطر هم قدرت را به راحتی از دســت داد. در ۲5 مرداد هم مصدق در ابتدا 
فرمان را می پذیرد و مصاحبه ای با رادیو می کند که بله چنین شــد و من هم 
دولت را تحویل می دهم اما این فاطمی است که جلوی این اتفاق را می گیرد 
و اجازه انتشــار مصاحبه را نمی دهد و مصدق را مجاب می کند که شاه حق 
عزل نخســت وزیر را ندارد و مردم چه می شوند. مصدق یک شخصیت ملی 

بود و دلش برای مردم و کشور می سوخت.
مصدق در قضیه نفت هم به خاطر اینکه ملی بماند، نتوانست با 
مردم واقع بینانه صحبت کند و از ترس شکسته شدن تصویری که 
از مصدق ساخته شده بود که او می ایستد، مجبور شد شکست 

مذاکرات را بپذیرد.
نه، این گونه نیســت. او خیلی از موارد را پذیرفت اما فقط بر اصل ملی شدن 
تاکید داشــت. آمریکایی ها این را نپذیرفتند. البته اول کار این موضوع را به 
رسمیت شناختند و مک گی این موضوع را پذیرفت اما انگلیسی ها آن را به هم 

زدنــد. مصدق اصال دگم و ایدئولوژیک برخورد نکرد و این حرف را هم بعدها 
بقایی مطرح کرد. اینها کودتا را از همان زمان قتل افشــارطوس ساماندهی 
کردند و دلیل قتل هم این بود که ســازمان افسران ملی شناسایی شود. آن 

موضوعی که در مورد تشکیالت گفتید، شاید اینجا به فکر افتاده بودند.
این سازمان افسران چند نفر بودند؟

نمی دانیم اما همین آقای ســرهنگ غالمرضا نجاتی یکی از افســران ملی 
بوده است.

به موضوع خوبی رســیدیم. از ابتــدای مصاحبه هم تالش کردم 
که با نفت شــروع نکنیم و از دستاوردهای دیگر آن دولت شروع 
کنیــم اما هر کاری می کنیم آن دوره به نفت ختم می شــود و این 
موضوع هم به شخص مصدق پیوند می خورد. سوال من این است 
که چرا نســل ما از یاران مصدق فقط فاطمی را می شناسد که آن 
هم احتماال به خاطر شــهادت ایشــان و خیابانی است که به یاد 
ایشــان نامگذاری شده است و دیگر یاران مصدق و فعالیت های 

آن دوره را نمی شناسیم؟
ســوال خوبی اســت. من هــم زمانی اســت که به این ســوال رســیده ام و 
البتــه موضوع فقط به مصدق هم محدود نیســت. وقتی در مــورد ایرادها و 
دستاوردهای رضاشــاه صحبت می کنیم هم همین است. وگرنه یک سرباز 
بی ســواد مگر از فرهنگ و دانشگاه و غیره چه می داند. مشکل ما این است 
که تاریخ را فردی بررســی می کنیم و توجه نمی کنیم که جامعه و محیط چه 
نقشی داشته است. ما به نقش مهندس حسیبی توجه نمی کنیم یا اصال از 
صالح چیزی نمی گوییم و فقط به فاطمی توجه داریم که اعدام شده است. 

تفکر ما قهرمان پروری شده است و االن هم به همین وضع گرفتاریم.
در مورد پایان زندگی مرحوم مصدق هم کم شنیده ایم و واکنشی 

از جامعه نداریم. در این مورد توضیح می دهید؟
مرگ ایشان در انزوا و غربت اتفاق افتاد. برای دیدار با ایشان باید مجوز گرفته 
می شد. در مورد بیماری ایشان هم شخصیت ملی اش را شاهدیم که حاضر 
نمی شــود برای درمان به خارج از کشور مراجعه کند یا پزشکی برای درمان 
او از خارج از کشــور احضار شود و به پسرش، غالمحسین تندی می کند که 
پس شــما چه درسی خوانده اید؟ پس از فوت هم اجازه داده نمی شود خبر 
این اتفاق منتشر شود و فقط چند نفر مثل مرحوم دکتر سحابی می آیند و در 
کفن و دفن حضور دارند. بعد هم که خبر به جامعه می رسد به خاطر شرایط 
اختناق سال 4۶ واکنشی وجود ندارد و همین غربت فوت است که به اسطوره 

شدن شخصیت مصدق ختم می شود.

محمد مالنوری

گفت وگو

گفت وگو با مهدی غنی به مناسبت 14 اسفندماه- قسمت دوم

مصدق و ایده های ناتمام )2(
سه شنبه گذشته در شماره 805 روزنامه به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق، بخش اول گفت وگو با مهدی غنی، تاریخ پژوه ملی مذهبی منتشر 
شــد. در بخش اول، صحبت های مهدی غنی درباره عملکرد دولت مصدق به سیاســت او در مواجهه با نیروهای مذهبی، ملی و چپ رســید. غنی بیان 
کرد که مصدق بین این گروه ها تبعیضی قائل نمی شــد و قانون را معیار برخورد با گروه ها می دانســت؛ در اینجا بحث به برخورد مصدق با فداییان اســالم 

در ترور رزم آرا کشــیده شد؛ ادامه این گفت وگو پیش روی شما است.
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گفت وگو



غزاله، مینو، سپهر و بقیه  بچه ها 
1۷سالگی ام رو توی مرکز خیریه امام علی کار می کردم، یکی 
از بچه ها اونجا داشت دوم دبیرستان رو برای بار دوم می خوند 
و من بهش درس می دادم، توی خاک ســفید؛ خاک سفید یه 
منطقــه خیلی عجیبیه نزدیک تهرانپارس. با اینکه اونجــا پر از معتاد بود و 
همه می گفتن نرو خطرناکه، ولی من کال پنجشــنبه جمعه ها اونجا بودم. تا 
۲0سالگی اوضاع تقریبا همین بود تا اینکه تصمیم گرفتم برم توی یه مرکز 
توانبخشی کار کنم، اونجا دستیار توانبخش و مددکار بودم. با بچه های معلول 
ذهنی و جسمی سر و کار داشتم. خیلی فضای اونجا عجیب بود. بعد از اونجا 
حدود یک ماه تو یه مرکز ترک اعتیاد بودم. شما فکر کن کنار آدمایی هستی 
که هر کدومشــون یه سری توهمات خاص خودشــون رو دارن ولی همین 

که تو می تونی کمکشون کنی، خیلی جذابه ولی به همون مقدار هم تلخ. 
یه روز شــوهر خواهرم که دانشجوی فوق همین دانشگاه شریف بود، زنگ 
زد و گفت که روی دیوار دانشــگاه نوشته مسئول سایت می خوان، من تو رو 
معرفی کردم، همین. منم گفتم بذار ببینیم چی میشه دیگه. پاشدم اومدم 
مصاحبه کردم و پذیرفته شدم. سایت برا یه هسته مرکزی بود که سال بعدش 
ورشکسته شــد ولی خب بند من و شریف همچنان محکم باقی موند، اونم 

به لطف مرکز کارآفرینی. 
فکر می کنم سال ۹1 وارد مرکز شدم. مرکز خیلی جو صمیمی و خوبی داشت و 
همین برای من یه دنیا می ارزید. توی همین حال و هوای مرکز بود که تصمیم 
گرفتم درسم رو ادامه بدم و دانشگاه رو تموم کنم. به لطف همکاری مهندس 
دهبیدی پور بود که قبل از هر امتحان ۲هفته مرخصی می گرفتم، می رفتم 

امتحان می دادم و برمی گشتم. 
ما تو مرکز همه جور دانشجویی داشتیم، از دانشجویی که اواسط ترم انصراف 
داد که یه رشــته دیگه ادامه بده تا اونی که یه لحظه هم دلش نمیاد مرکز رو 
ترک کنه. از اونایی که اپالی کردن و رفتن تا کســانی که انقدر جو بچه ها رو 
دوست داشتن که بی خیال اپالی شدن و موندن. خالصه که اینجا همه رنگ 
دانشجو به خودش دیده. تمام عشقم به مرکز به خاطر بچه هاشه، فکر می کنم 

هنوز کلی داستان هست که از این بچه ها ندیدم و نشنیدم.

تمام ناتمام
راه ناتمــام اســم آشــنایی اســت. اردویی که 
سال های زیادی است بســیج برگزار می کند 
و بازدیــدی اســت از مناطق جنگــی جنوب 
کشــور. بزرگی این اردو و تبلیغات وســیعش 
در دانشــگاه همیشــه با بازخوردهای بسیار 
متفاوت همراه اســت. از کســانی که با شوق 
از ایــن اردو می گوینــد و خوبی های آن را ذکر 
می کنند تا کسانی که در مورد منبع تامین این 
اردو سوال می کنند و از خرج شدن بیت المال 

در این راه می گویند.

 Ali Emam

می گه: همین کاری کــه داریم می کنیم هم انقالب رو 
پیش می بره و الزم نیســت بریم خــط مقدم. می پذیرم 
امــا مگر ما بهتر از #شــهدا می تونیــم انقالب رو پیش 
ببریم؟ )) ... احیــاء عند ربهم یرزقون(( #راهیان_نور 

#راه_ناتمام_۹۷

 Mahdi FakhrAbadi

اگر دو روز دیگه دیدید دانشــگاه مین گذاری شده؛ یا 
ابن ســینا با آرپی جی داره مورد اصابــت قرار می گیره 

تعجب نکنید... فضاسازی #اردو_جنوب بسیجه!

 ahmadreza shojaee

ولی چیزی که ذهنم رو مشــغول کرده برگزاری اردوی 
5 روزه بســیج بــه جنوب هســت که بــا 40 تومن داره 
برگزار میشــه. حتی با آپشن بلیط برگشــت از اهواز به 

شهر خودمون.

 Mohammad Amin Sorkhi

خوشــا آنانکــه بــر این صحنــة خاک چو خورشــیدی 
درخشیدند و رفتند خوشا آنانکه از پیمانه دوست شراب 
عشق نوشیدند و رفتند یاد کنیم از شهدا #راه_ناتمام

استعفای کدر یا شفاف؟
هفته گذشته و کمی بعد از جلسه اول صنفی با 
دانشگاه درباره بحث امنیت، استعفای حسین 
محب زاده دبیر صنفی حاشــیه های زیادی به 
وجود آورد؛ حاشیه هایی گاه از جنس حمایت 
از دبیــر، گاهی هم حمله بــه او. محب زاده در 
توییترش علت استعفای خود را محافظه کاری 

بعضی از اعضای صنفی عنوان کرد.

امیرمہدے 

دبیر محتــرم شــورای صنفی بــه دلیــل محافظه کاری 
و دیده شــدن، از ســمتی کــه نداشــت اســتعفا داد! 
استیضاح دبیر محترم باید خیلی قبل تر به دلیل کتمان، 
زیاده خواهی، تک روی، جوگیری و بی تدبیری در دستور 
کار قرار می گرفت! خوش کردی با اعتماد دانشجوها برادر!

 TheRealSamuel

حیف شــورای صنفی دانشــگاهمون اگه قرار باشه روح 
مطالبه گری و گفتمان محوری جاش رو به روح فرمانبرداری 

و اطاعت گری محض بده. #محب زاده_بمان

سینا طاهری 

حسین جان، خدا قوت. می دونم فشار و استرس خیلی 
زیاده ولی لطفا تجدید نظر کن. شورای امسال تا االن و با 
مدیریت تو و پیگیری دوستان عالی عمل کرده. حیفه که 
اختالف پیش بیاد و صنفی که الحق دانشــجویی ترین 
گروه امســال بوده، تضعیف بشــه. لطفــا قطار صنفی 

امسال رو برسون به مقصد. ممنونیم ازت رفیق

 Abbas Poshtvan

چه روایتای متناقضی از اســتعفای حسین محب زاده به 
گوش می رسه. یک طرف تصویری از یک مبارز ارائه می ده 
که از همرهان سست عناصر دلش گرفته. یک طرف هم 

یک تک رو که در آستانه استیضاح کنار کشیده. عجب

طلوع آفتاب منچستر از پاریس
و  یونایتــد  منچســتر  فوتبــال  تیــم  دو 
پاری سن ژرمن چهارشــنبه شب در حالی به 
مصاف هم رفتند که بازی رفت در منچســتر 
۲ بر صفر به نفع پاریســی ها تمام شــده بود. 
منچســتری ها در ایــن بازی موفق شــدند با 
نتیجــه ۳ بر 1 پیروز شــوند و بــه مرحله بعد 
صعود کنند. این بازی فوتبالی های توییتر را 

حسابی به وجد آورد.

 Ali Hashemi

خدا حفظ کنه این فوتبال رو... واقعا می شوره می بره  :( 

فرحانه با ه جیمی 

یکــی از معدود تصمیم های خردمندانه من این بود که 
از بادی امر طرفدار منچستر یونایتد باشم

 Hossein

مــن دو بار اینجــوری ترکیدن خوابــگاه رو دیده بودم، 
و هــر دو بار پاریــس در آخرین دقایق یــه کامبک تمیز 

خورده:(((  از صعود منچستر واقعا خوشحالم!

سید بدون تشدید 

اگه خوب بگردن خدا رو اطراف ورزشگاه پیدا می کنن

خان فرهاد 

دیگه باید همه حماســه هاتون رو بریزید دور، حماســه 
۲0legend #PSGMU# .فقط حماسه پاریس

امیُنل 

تیمایی که این دو روز صعود کردن همون تیمایی ان که 
قبل بازی حذف شده حساب می شدن =(((

از هر دری سخنی
فضه منتظر 

دکتر فتوحی گفته اگه دانشجوی بی کیفیت 
خارجــی وارد دانشــگاه بشــه دانشــگاه 
#سقوط می کنه دوســت دارم نظرشون رو 
درباره ی ورود دانشجوی باکیفیت داخلی و 
بی کیفیت شدنش هم بدونم تعریف ایشون 
رو دربــاره ی کیفیت نمی دونــم ولی از نظر 
من دانشــجوی نا آرام، افســرده، نا امید و 

بی انگیزه بی کیفیته!

 Farzad Fotouhi

از محضر »موالنا« اســتخاره کردم، فرمود: 
جز صورت عشــق »حق«، هــر چیز که من 
دیدم نیمیش دروغ آمد، نیمیش دغل دارد« 

حجت بر من تمام است«!...

  مهدی شیری 

فیلتر توییتر، نمود واقعی و رسمی تبعیض به 
نفع قشر اقلیت )نخبه/ اشراف/ خاص( در 

مقابل عموم مردم هست! افسوس!

میالد مظفری
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مردمان شریف

هزار قلم
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  We will, We will
You پاک

دلخوش نباشــید کــه برای 
زیباکنارتــان فقــط برنامــه 
می دهیم، برای خفت گیرها 
بــرای  برنامــه می دهیــم، 

شفافیت برنامه می دهیم، برای وزیر امور 
خارجه تان برنامه می دهیم. دلخوش به 
این مقدار نباشید. ما هم فضای حقیقی 
شما را پاک می کنیم، هم فضای مجازی 
را. در این راستا و با عنایت به این موضوع 
که سیاســت گذاری در فضای مجازی 
اساسا شبیه به اســتارتاپ شده، ما هم 
با تشــکیل یک کارگــروه متخصص در 
زمینه فضای مجازی در روزنامه شریف 
به فعالیت در ایــن حوزه پرداختیم. نام 
این دفتِر تازه تأسیس، »داف« یا »دفتر 
امور فجازی روزنامه شریف« است. امید 
است ظرف یک ساله نخست فعالیت این 
دفتر، سایت ها و سرویس هایی را که به 
علت اهمال کاری شورای عالی فضای 
مجــازی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، کارگروه تعییــن مصادیق 
محتوای مجرمانه، پلیس فتا، شــورای 
عالی امنیت ملی، دادستانی کل کشور، 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی، مرکز 
فنــاوری اطالعات دانشــگاه صنعتی 
شــریف )مرکز محاسبات ســابق( و... 
فیلتــر نشــده اند نیــز هرچه ســریع تر 
فیلتر کنیم. به راســتی آیا صداوســیما 
برای شهروند جمهوری اسالمی کافی 
نیســت؟ حال کارگــروه داف از شــما 
انتظار دارد که با بررســی موارد ذیل در 
ســرویس های اینترنتی، هر سرویس یا 
وب ســایتی را که می شناسید به آدرس 

filter.internet.ir اطالع دهید.
1. همیشه همان اول کار بررسی کنید 
ببینید آیا کســی از ســرویس مورد نظر 
استفاده نادرستی می کند؟ اگر می کرد، 
تقصیر را گردن سرویس مربوطه بیندازید 
و به عبارتی به جــای خفت گیر، صنف 

قمه فروش را محکوم کنید.
۲. یک سرویس غرب زده منحط، حداقل 
یکــی دو نفر ســگ باز لیبــرال در میان 
سرمایه گذارانش دارد. بروید و اینستای 
بنیان گذاران استارتاپ ها را زیر و رو کنید 

و به دنبال عکس های شخصی باشید.
3. اگر سرویس غیر ایرانی است، حتما 
بررســی کنید شــاید حداقــل نگهبان 
ساختمان محل ِســرورها همجنس باز 
باشد. هیچ چیزی به اندازه یک نگهبان 
همجنس بــاز دلیل خوبی بــرای فیلتر 

کردن یک سرویس نیست.
4. چــک کنیــد ببینید آیــا مدیرعامل 
شرکت در عمر خود سفری به عربستان، 
مصر، لیبی، ســرزمین های اشــغالی، 
آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا 
یــا تقریبا هرکــدام از کشــورهای غرب 
ایران داشــته یا نه؟ اگــر در این میان با 
یک ســلبریتی غربی سلفی هم گرفته 

باشد که چه بهتر.
شعار ما همیشــه این بوده و هست که 
یــک فضای مجازی پــاک، یک فضای 

مجازی مرده است! 

zz معاون آموزشــی شــریف ما می گوید نظر اســتاد در
تعیین اینکه درسش چه پیش نیازی داشته باشد، اهمیتی 

ندارد. 

zz اســتاد شــریف ما بعد از دیدن خبر پاکسازی منطقه
طرشــت از معتادان و سارقین به دانشــجویش که تی ای 
درســش هم بــوده، پیــام داده و گفته با دیــدن این خبر 

نگرانش شده!

zz استاد شریف ما هنگام درس دادن وقتی قیافه یکی از
دانشجوهایش را دید و به نظرش رسید درس را نمی فهمد، 

گفت: »چرا قیافه ات مضمحل شده؟«

zz دانشجوی شــریف ما سر کالس داشت به سوالی که
استاد پرسیده بود و تا به حال هم در موردش نشنیده بود، 
جواب می داد. وسط توضیحاتش استاد خنده اش گرفت 

و گفت: »دیگه تخیلی شد حرفات، نتونستم نخندم.«

zz آزمایشــگاه شــریف ما در دســتور کارش طرز کار با
نرم افزار اکســل را آموزش داده که بســیار هــم کاربردی 
اســت. فقط ورژن آن کمی قدیمی اســت و مال 1۶ سال 

پیش است.

zz استاد شــریف ما یک ســوال پرسید. کســی جواب را
نمی دانست. بعد از مدتی که یکی از دانشجویان جواب سوال 

را گفت، استاد گفت: »درست بود. اما فکر نکن هنر کردی!«

zz اســتاد شــریف ما اول کالس داشت ســعی می کرد
پروژکتور را روشن کند. چند بار کنترل را فشار داد و گفت: 
»چرا روشن نمیشه پس؟« بعد از مدتی سرش را باال کرد و 

دید کال پروژکتور را برداشته اند و برده اند.

zz استاد شــریف ما در درس تاریخ تحلیلی اسالم وقتی
دانشجو درباره فلسفه عبادات از استاد سوال کرد، بعد از 
تالش برای پیچاندن دانشجو و ارجاع به درس اندیشه1، 
بحث را با گفتن »معلومه شــما تا به حال عبادت نکردید« 

مختومه اعالم کرد

جهان برابر چشمم سیاه می گردد /  چو در ضمیر من آن زلف و خال می گذرد... ز من مپرس که بر من چه حال می گذرد /  چو روز وصل توام در خیال می گذرد 
)موالنا عبید زاکانی، قرن هشتم، غزلیات(

وصله پینه

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به پاکی و سالمت؛ به همه محیط هایی که دوست 
داریــم پاک باشــند و بعضی وقت ها نیســتند: هوای پاک، زمین پــاک و فضای مجازی 
پــاک؛ به همه قوانین و دســتورالعمل هایی که برای پاک بودن ایــن محیط ها تصویب و 
ابالغ می شــود و نتیجــه ای به همراه ندارد و به همه نهادهــای عریض و طویلی که برای 

حفاظت از سالمت این محیط ها دارند روز را شب می کنند. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شــود به همه آنهایی که بدون فیلترشــکن می توانند توییت کنند و پســت بگذارند؛ 
تقدیم می شــود به دکمه فیلتری که زیر دستشان اســت و همه ما منتظر هستیم ببینیم 

دستشان رویش می رود یا نه؟

597****0919: شــماره 805 خیلی گزارش زده شــده 
بود و مطلب آموزنده کم داشت.

  آموزشگاهه مگه عزیز من؟ روزنامه س.
89۳****091۳: پیشــنهاد میدم جلوی ســلف را خراب 

کنند مجتمع تجاری بزنند

اونــم    راه حــل بهتــری هــم وجــود داره و 
اینــه کــه بــا الهــام از زیرگــذر ولیعصــر یــه زیرگــذر 
بــرای غرفه هــا  مناســب تری  بســتر  و  اون جــا   بزنــن 

ایجاد کنن!
چاپتــون  و  جلــد  ایــن  آقــا  ســالم.   :091۲****091

خیلــی خوبه، صبــح تو کانال یــه چیــزی می بینیم، بعد 
 می ریــم دانشــگاه رو اســتندها کال همــه چیــز یه رنگ 

دیگه است.
  ما مفتخریم به اینکه عمال داریم دو تا روزنامه 

مختلف منتشر می کنیم برای هر شماره! 

تقدیم می شود به ...

پیامک

 محمدحسین
هوائی

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

استاد 
شریف 
ما ...

ارائه کارگروه زنان در زیباکنار خیلی 
سریع به نتیجه رسید و دانشگاه 

آخر هفته گذشته سالن جباری را 
به مسابقات دانش آموزی اختصاص 
داد تا خانواده ها فرزندان خود را در 

مهد کودک شریف بیازمایند. 

)عکس: نادکاپ شریف(

عکس و 

مکث
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هجران


