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شهرنوشت

حدود یک ماه از آغــاز اعتراضات 
و ناآرامی هــا در کشــور می گــذرد. 
ناآرامی هایی کــه در قالب اعتراض به 
مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت 
 ارشاد آغاز شد و گســترش یافت. این 
اعتراضات که برخــی آن را بزرگ تر و 
برخی کوچکتر از آنچه واقعا هســت، 
جلوه می دهنــد از وجهی شــبیه به 
گذشــته نبود و از وجهی دیگر کامال 
منطبق با موارد سالیان پیش بود. یکی 
از این موارد مشابه، واکنش های برخی 
از مسئوالن کشور در مواجهه با آن بود؛ 
استفاده از ادبیات همیشگی در تخطئه 
مخالفان. انگ هایی که بسیاری اذعان 
دارند در اغلب موارد بجا نیست و تنها 
برچسبی است برای حذف مخالفان و 
نشنیدن صدای معترضان. با این حال 
همین برچسب های بجا یا نابجا از سوی 
همین صاحب منسبان کافی است که 
هجمه برخوردها افــزون و به تبع آن 
فضا خشن تر و شــعارها و خواسته ها 

رادیکال تر از گذشته شود. 
همین دیروز سردار حسن کرمی، 
فرمانده یگان هــای ویــژه انتظامی 
کشــور با تکرار ادبیات ایــن روزهای 
صاحب منصبــان، گفــت: »ببینید، 
بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود 

دارد؛ ما مدافع شــهروندانی هستیم 
که می خواهند اعتــراض خود را بیان 
کنند و بیایند و حرف خود را بزنند«. او 
حتی به اعتراض گســترده کشاورزان 
در اصفهان در سال گذشته اشاره کرد 
و بدون یادآوری درگیری شدید نیروی 
انتظامی با کشاورزان معترض پس از 
سه روز، افزود: »ما امنیت کشاورزان را 
برقرار کردیم. اما وضعیــت این روزها 
دیگر اعتراض نیســت. این اغتشاش 
اســت«. او در گفت و گویــی مفصل با 
خبرگزاری فارس با تخفیف اغراق آمیز 
شــمار معترضان روزهــای اخیر که 
حتی در تعارض با تصاویر منتشره در 
رسانه های رســمی و صحبت برخی از 
مسئوالن است، در توصیف شخصیت 
معترضان این طور گفت: »افرادی که 
هم اکنون در مقابل جمهوری اسالمی 
قرار گرفته اند؛ آدم های احساســی و 
بدون پشتوانه فکری و اعتقادی هستند؛ 
افرادی که تحریک شده اند؛ یا پول گرفته 
یا دنبال منافع دنیوی هستند و چون 
پشــتوانه اعتقادی ندارند، احساسی 

عمل می کنند«.
این تخطئه و اتهام زنی به مخالفان 
در حالی اســت که اخیــرا، رئیس قوه 
قضاییه خطاب به همه جریان ها، گروه ها، 
جناح های سیاســی و عموم مردم که 
انتقاد و اعتراضی دارنــد گفته بود که 
»آماده استماع نقطه نظرات، پیشنهادها 
و انتقادات آنهاست«. رویکردی نسبتا نو 

که برخی از آن استقبال کردند و برخی 
دیگر با توجه به فضای فعلی و برخورد 
نیروهای انتظامی با معترضان، تعارف 

سیاسی دانستند.
با این حــال نگاهی بــه اظهارات 
مسئوالن در روزهای اخیر مؤید دیدگاه 
دوم است و سیاست کلی بر نادیده گرفتن 
معترضان و بار  دیگر نشــنیدن صدای 
آنهاست. نشنیدنی و نادیده گرفتنی که 
صاحبنظران معتقدند تبعات سنگینی 

برای کشور و حتی نظام خواهد داشت.

نماز جمعه ای که صدای مخالفان 
را نمی شنود

یکی از اجتماعاتی که به نظر می رسد 
باید صدای مردم باشد این روزها تریبون 
اصلی نادیده گرفتن و حتی اتهام زنی 

به معترضان اســت. مواردی که حتی 
برخی از متفکران دینی هم بر آن خرده 
می گیرند. در جمعه این هفته هم برخی 
از ائمه جمعه پشت تریبون سنگ تمام 
گذاشــتند و اتهامات غیرقابل اثبات و 
بعضا غیرشرعی  را متوجه معترضان 

کردند. 
سید احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشهد که معموال در این زمینه پیشرو 
اســت، در اظهاراتی گفــت: »برخی 
معترضان حتی خدا و پیامبر هم قبول 
ندارند. عده زیادی از بازداشت شدگان 
آب و غذا می خواستند، اما هیچکدام 
مهر برای نماز نخواستند«. سیدهاشم 
حسینی بوشهری، امام جمعه قم نیز 
گفت: »حادثه فوت این دختر ممکن 
است در هر جایی رخ دهد؛ قانون باید 
حرف آخر را بزند«. سید نصیر حسینی 
امام جمعه یاسوج هم گفت: » ۴ تا آدم 
فریب خورده فکر می کنند می توانند 
پایه های انقالب را سست کنند«. او با 
اشاره به فیلترینگ گسترده اینترنت در 
کشور افزود: »تلفات زیادی در فضای 
مجازی دادیم؛ جان در بــردن از این 

فضای مجازی معجزه است!«.
 این رویکرد تنها در حد تریبون نماز 
جمعه باقی نمانده و در موارد متعدد در 
رسانه ملی و رسانه های همسو با دولت 
نیز مشاهده شده است. رویکردی که 
اســاس آن بر اتهام زنی به مخالفان بنا 
شده است. مثال محمدکاظم انبارلویی، 

مدیر مسئول روزنامه رسالت با اشاره 
به نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه 
تهران در نقد و تحلیل حوادث اخیر که 
بسیاری از صاحبنظران آن را حرکتی 
در جهت عقالنیت و شــنیدن صدای 
مخالفان و آشــتی ملی دانستند، در 
روزنامه اش نوشــت: »برخی اساتید 
در نهــاد علم یک تئــوری واحد برای 
مشــکالت »اقتصادی«، »سیاسی«، 
»فرهنگی« کشــور ندارند. دستشان 
خالی اســت علت آن هم این اســت 
برخــی از آن ها نه تن ها ســر در آخور 
»علم سکوالر« دارند بلکه در رسیدن 
به راه حل های علمی در حوزه های یاد 

شده در کشور اخالل می کنند«.
بسیاری از صاحبنظران در حالی که 
اظهاراتی از این دست را به نفع کشور و 
نظام نمی دانند معتقدند که ائمه جمعه 
و رسانه ها و مسئوالن به جای دشمنی 
همیشــگی با معترضــان می توانند 
گاهی لبه تیز شمشــیر اتهام زنی را نه 
با آن برندگی که به معترضان خطابه 
می کنند، بلکه با لحنــی ناصحانه به 

سمت مسئوالن بگیرند.
در همین بــاره عمادالدین باقی، 
فعال حقوق بشر نیز معتقد است: »یکی 
از مشکالت کشــور همواره این بوده 
است که تریبون داران از ائمه جمعه تا 
کارشناسانی که به صداو سیما می روند و 
دیگر مسئوالن، مبتال به انقطاع از جامعه 
ماورای حامیان و بی توجه به پیامدهای 
سخنان خود هســتند و چون شالق 
نقد متوجه آنان نیست و بیشتر مدح 
خود را می بینند، سخنانی می گویند 
که موجب خشــم و تحریک می شود 
ســپس تحریکات را به گردن عواملی 
خارج از اختیار خود و به گردن دشمن 

می اندازند«. 
او در یادداشــتی که بــه تازگی در 
خبرگزاری ایلنا منتشــر شد، نوشت: 
»ائمــه جمعــه کــه تریبون شــان 
می توانست مانند نماز جمعه طالقانی 
و منتظری درسال ۵۸ کانون همدلی 
ملی باشد، به کانون تفرقه و حامی پروری 
و متکلم وحده شدن و یک سونگری بدل 
شد و به همین سان تریبون های دیگر 
و آنچه دیده نشد شخصیت و حرمت 
و اســتقالل رای فرد فرد شهروندان 
یِن أو نَظیٌر لََک  بود»إّما أٌخ لََک فــی الِدّ

فی الَخلِق«.
باقی افزود: »بپذیرند اســتفاده از 
سیاست مشت آهنین، همیشه جوابگو 
نیست و سرانجام یکبار برای همیشه 
شکســت می خورد به گونه ای که نه 
از تاک،  نشــان ماند نه از تاک نشان«. 
به گفته این تاریخــدان، در حالی که 

شــیوه های فراوان و مفیــد فایده ای 
وجود دارد اما به نظر می رســد شیوه 
انتخابی برخــی، اعتراضــات را وارد 
مرحله خطرناکی می کند. ممکن است 
اعتراضات گسترده تر شود یا این بار هم 
آن را خاموش کنند ولی شاید بار دیگر 

هیچ فرصتی نباشد.

آیا خبری از گفت و گوی ملی 
خواهد بود؟

همان گونه که اشاره شد، در کوران 
تاختن برخــی ائمه جمعــه و برخی 
رسانه ها و مسئوالن به معترضان، روز 
دوشــنبه 1۸ مهر رئیس قوه قضاییه 
از »استماع نقطه نظرات، پیشنهادها 
و انتقادات« معترضان ســخن گفت. 
غالمحسین محســنی اژه ای افزود: 
»قطعا چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه 
ما وجود داشته باشــد از نقطه نظرات 
ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده 
می کنیم و هیچ ابایــی از اصالح و رفع 
ضعف نداریم«، اما این صدا چندان ادامه 

نیافت و به رویکردی غالب بدل نشد. 
این در حالی است که اگر حاکمیت 
این گام اولیه را بردارند به طور طبیعی 
شــکل مواجهه آنان با خواســته ها و 
اعتراضات موجود در جامعه نیز تغییر 
می کند و اعتراضات مــردم هم در پی 
آن قطعا از وجه رادیکال فاصله خواهد 
گرفت. نمی توان با ادبیــات تحقیر و 
اتهام زنی، از شــنیده شــدن صدای 
مخالف ســخن گفت. در این میان به 
نظر می رسد تغییر کلیشه های ذهنی 
تصمیم گیران کشــور در بخش های 
مختلف مقدمه ای خواهــد بود برای 
پذیرش راه حل هایی تــازه برای حل 

مشکالت.

فرمانده یگان های ویژه انتظامی، معترضان را تحریک شده، بدون پشتوانه فکری و اعتقادی و پول گرفته معرفی کرد 

اتهاماتیکهمنافعملیراهدفمیگیرد

نگاهی به اظهارات مسئوالن 
در روزهای اخیر نشان 

می دهد سیاست کلی نه 
آشتی جویانه که بر نادیده 

گرفتن معترضان و بار 
 دیگر نشنیدن صدای آنها 

استوار است. نشنیدنی 
و نادیده گرفتنی که 

صاحبنظران معتقدند تبعات 
سنگینی برای کشور و حتی 

نظام خواهد داشت

 سردار حسن کرمی، فرمانده 
یگان های ویژه انتظامی 

کشور در گفت و گویی مفصل 
با خبرگزاری فارس، در 

توصیف شخصیت معترضان 
گفت: »افرادی که هم اکنون 
در مقابل جمهوری اسالمی 

قرار گرفته اند؛ آدم های 
احساسی و بدون پشتوانه 
فکری و اعتقادی هستند؛ 

افرادی که تحریک شده اند؛ 
یا پول گرفته یا دنبال منافع 

دنیوی هستند و چون 
پشتوانه اعتقادی ندارند، 
احساسی عمل می کنند«
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تدوین استاندارد تجهیزات 
کاهش آالیندگی خودرو

سرپرست مرکزملی هوا و 
تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به بهره 
برداری از سامانه معاینه فنی 
موتورخانه ها گفت: اگر معاینه 
فنی موتورخانه ها انجام شــود، مصــرف گاز و میزان 
آالینده ها در موتورخانه ها کاهش می یابد. به گزارش 
ایســنا داریوش گلعلیزاده اظهارکرد: به استناد ماده 
1۷ قانون هوای پاک که بر معاینه فنی موتورخانه ها 
و ســامانه های احتراقــی و ایجاد ســامانه ای در این 
خصوص توسط سازمان ملی اســتاندارد تاکید دارد، 
این سامانه طراحی و با حضور علی سالجقه - معاون 
رییس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیست - رونمایی شــد و هم اینک در مرحله تکمیل 

اطالعات قرار دارد.
    

آزادی ۳۶۰۶  زندانی غیرعمد
در نیمسال نخست ۱۴۰۱

مدیرعامل ستاد دیه کشــور با بیان عملکرد این 
مجموعه از آزادی سه هزار و ۶۰۶ زندانی جرایم غیرعمد 
با رقم بدهی بالغ بر بیست هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال در 
نیمه نخست سال خبر داد. به گزارش ایلنا، علی شمس 
اظهار کرد: از ششم فروردین تا پایان شهریور ماه به همت 
کمک های خیرین نوعدوست و مساعدت مسئولین 
دلسوز تعداد ۳۴۲۳ زندانی مرد و 1۸۳ بانوی گرفتار بند 

از سطح ندامتگاه های کشور خالصی یافتند.
    

افزایش محسوس آنفلوآنزا در کشور 
یک متخصص بیماری های 
عفونی نســبت بــه افزایش 
آنفلوآنزا در کشور هشدار داد. 
به گــزارش خبرآنالین، پیام 
طبرسی افزود: از حدود ۲ هفته 
پیش با موجی از آنفلوآنزا مواجه شدیم. افراد سن باال، 
کودکان و زنان حامله و کســانی که بیماری زمینه ای 
دارند، در اولویت تزریق واکســن هســتند. او گفت: 
پیشگیری از آنفلوآنزا شــبیه کرونا است. شیوع کرونا 

خوشبختانه کم شده است.
    

۱۵۰ میلیون تومان وام ۴ درصد 
برای برخی سربازان

فرمانده قرارگاه مرکــزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه از آغاز ارائه تســهیالت 1۵۰ میلیون تومانی با 
کارمزد ۴ درصد برای سربازان ماهر منقضی خدمت 
ســال های 1۳۹۷ به بعد خبر داد. به گزارش تسنیم، 
محمد زاده کمند اظهار کرد: تمامی سربازان منقضی 
خدمت 1۳۹۷ به بعد که پیش، حین یا پس از خدمت 
ســربازی، دوره های مهارت آموزی را طــی کرده و 
گواهی نامه مهارتی دریافت کرده اند و در حال حاضر 
طرحی برای اشــتغال دارند، می توانند برای دریافت 

وام به پلیس +1۰ مراجعه و سنوات خود را ثبت کنند.
    

تغییرات ظاهری در شکل وشمایل 
پل خواجو

مدتی است هفده دهانه از 
یال جنوب شرقی پل خواجو 
به منظور نصــب جان  پناه در 
دهانه های باالیی پل به محیط 
کارگاهی تبدیل شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان در این باره گفت: اگر حادثه ای برای جان 
شهروندان و گردشگران در این سازه تاریخی روی بدهد، 
بازخورد بسیار بدی در موضوع سالمت گردشگران شهر 
تاریخی اصفهان خواهد داشت. علیرضا ایزدی ادامه 
داد: در واقع کاری که پشت هر ستون پل خواجو انجام 
می دهیم به این شکل است که یک میله با عمق کم نصب 
می شود تا خطر ســقوط به حداقل ممکن برسد. این 
سیم کشی ها و امور حفاظتی در تعامل سازنده با سازمان 
عمران شهرداری تا چند روز آینده انجام می شود تا بروز 

خطر احتمالی را نداشته باشیم.
    

پسر پدرُکش دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری 
پسر پدر ُکش کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش ایسنا، فرهاد آراوند اظهار 
کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد در شهر سعدآباد 
، بررســی موضوع در دســتور کار پلیس قرار گرفت. 
آراوند بیان کرد: با انجام تحقیقات فنی و تخصصی و با 
مستندات و ادله موجود، فرزند مقتول لب به اعتراف 
گشوده و به صراحت به قتل پدرش با اسلحه شکاری 
اقرار کرد. فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: 
قاتل در تحقیقات انجام شده و اعترافات فردی انگیزه 
خود از این جنایت، اختالفات خانوادگی و درگیری های 

قبلی عنوان کرد.

از گوشه و کنار 

وقایع و شــواهد روزهای اخیر نشان می دهد پاسخ پرسش 
»آیا اینســتاگرام رفع فیلتر می شود؟« مشــخص شده است: 
اینستاگرام رفع فیلتر نخواهد شد و روبیکا محتمل ترین گزینه 

برای جایگزینی آن است.
به گزارش سایت زومیت، خبرگزاری فارس در بخش »فارس 
من« )هفتم مهرماه( در مطلب کوتاهی پیام رسان ایرانی ایتا را 
به عنوان جایگزین مناســبی برای واتساپ معرفی کرده است. 
این خبرگزاری در تاریخ سیزدهم مهر نیز دو پلتفرم روبیکا و ایتا 
را جایگزین های مناسبی برای اینستاگرام و واتساپ خوانده و 
اســتفاده از آن را به مردم و کاربران اینترنت در ایران پیشنهاد 

کرده است.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، به تازگی 
از حمایت های در نظر گرفته شده برای سوپراپلیکیشن روبیکا خبر 
داده و گفته است: شنیده می شود قرار است ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان دراختیار روبیکا قرار داده شود. این مبلغ از کل سرمایه در 

اکوسیستم استارت آپی بیشتر است.
قاضی البته به این نکته هم اشــاره کرده کــه پیش از این 
نیز چنیــن رقمی به پلتفــرم روبیکا اختصاص داده شــده اما 

دستاوردهای این اپلیکیشن »صفر« بوده است.
عالوه بر این روش های مســتقیم بــرای جایگزین کردن 
پلتفرم های داخلی با بسترهای خارجی، روش های غیر مستقیمی 
نیز به کار گرفته شده تا کاربران را به سمت اپلیکیشن های ایرانی 

سوق دهد. از یک ســو، برخی مدارس برای بخش آموزش های 
آنالین خود از روبیکا استفاده می کنند، که باعث رشد کاربران 
آن می شود و از سوی دیگر، برخی رســانه ها و به ویژه بعضی از 
خبرگزاری ها و سایت ها در روزهای اخیر مطالبی را به معرفی 

اختصاصی این پلتفرم اختصاص داده اند.
به نظر می رســد از این پس عــالوه بر دســت وپنجه نرم 
کردن با اینستاگرام فیلترشــده، الزم است روبیکا را هم معادل 
»ظرفیت های داخلی« و »پلتفرم جایگزین« برای اینستاگرام، که 
در سخنان مسئوالن دائماً تکرار می شود، در نظر بگیریم. بررسی ها 
نیز نشان می دهد سوپراپلیکیشن روبیکا نزدیک ترین و شبیه ترین 
پلتفرم به اینستاگرام است و این موضوع یکی از دالیلی است که 
نام روبیکا را به عنوان بستر آلترناتیو اینستاگرام مطرح کرده است.

روبیکا چیست و از کجا آمده است؟
روبیکا سوپراپلیکیشنی است طراحی شده توسط شرکت 
توسکا )وابسته به همراه اول( که شرکت ارتباطات سیار ایران، 
شرکت سرمایه گذاری نور و شرکت نقش اول کیفیت )هر سه 
متعلق به همراه اول( سهام داران آن هستند. این پلتفرم دارای 
پنج بخش ویترین، روبینو، پیام رسان، سرویس ها و تنظیمات 
است و بدین ترتیب با ایجاد امکانات متعدد سعی کرده به نیازهای 

مختلف کاربران خود پاسخ دهد.
نکته جالب توجه درباره روبیکا که البته مورد انتقاد بسیاری 

از کارشناسان قرار گرفته، کپی برداری واضح بخش های ویترین 
و روبینو از اپلیکیشن اینســتاگرام و بخش پیام رسان روبیکا از 
واتساپ اســت. بخش ویترین در این اپلیکیشن ایرانی مشابه 
بخش اکسپلور در اینستاگرام اســت که محتوای تصویری را 
به صورت رندوم برای مخاطب نمایش می دهد. روبینو نیز طراحی 
و کارکردی مشابه پروفایل در اینستاگرام دارد و کاربر می تواند در 
این بخش عکس و ویدیو بارگذاری کند. بخش پیام رسان روبیکا 
نیز طراحی و قالبی شبیه به واتساپ داشته و امکان ساختن گروه 

و کانال را به کاربر می دهد.
البته روبیکا با هدف جذب حداکثری کاربر بسیاری از امکانات 
و قابلیت های دیگر مثل تماشای فیلم و سریال، خرید شارژ و بسته 
اینترنت، ارائه محتوای آموزشی، انجام کارهای خیرخواهانه و... را 
نیز عرضه کرده تا نیازهای گسترده ای را که چندان هم ارتباطی 
با یکدیگر ندارند دراختیار کاربر بگذارد. البته این مدل از طراحی 
اپلیکیشن تنها راهکار برای تشویق افراد به حضور در این پلتفرم 
بومی نبوده و با در نظر گرفتن مزیت هایی مثل کمتر بودن میزان 
حجم مصرف اینترنت در این پلتفرم نسبت به نمونه های خارجی، 

سعی به جذب کاربر بیشتر برای آن شده است.

پلتفرمی که ارزان تر از نمونه های خارجی نیست
مدت ها است که صحت موضوع کمتر بودن حجم اینترنت 
مصرفی در این سوپراپلیکیشــن مورد تردید قرار گرفته است. 
فروردین ماه سال گذشته مجلس اعالم کرد برخی از پلتفرم های 
داخلی در فروش پهنای باند ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان 
خود دریافت کرده اند. روبیکا یکی از سه پلتفرمی بود که مرتکب 
این تخلف شده بود. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تخلف این 
پلتفرم ها را چنین توضیح داد: این پلتفرم ها دریافت حق اشتراک 

خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر، هزینه فروش پهنای 
باند را که باید با تعرفه ۵۰ درصد محاسبه می شد، به صورت 1۰۰ 

درصد محاسبه کرده اند.
این موضوع یکی از تخلفاتی بود که مرداد ســال 1۴۰۰ در 
فهرست تخلفات روبیکا قرار گرفت و منجر به لغو مجوز این پلتفرم 
از سوی ساترا شد. در همان زمان علی ســعد، معاون کاربران و 
تنظیم گری اجتماعی ساترا، در توئیتر خود نوشت: از بهمن ماه ۹۹ 
پیگیری پرونده تضییع حقوق کاربران در روبیکا را شروع کردیم 
و با طیف وسیعی از تخلفات رو به رو شده ایم. تخلفات ترافیکی و 
درآمدهای غیرقانونی، فعالیت بدون مجوز، نقض قوانین رقابت، 
گزارش های اخیر مبنی بر استفاده غیرمجاز از اطالعات شخصی 

کاربران و... ضرورت اصالح را بیش از پیش روشن می کند.
البته به نظر می رسد موضوع تخلفات ترافیکی همچنان هم 
در این اپلیکیشن وجود دارد. نظرات کاربران درباره روبیکا نیز از 
حجم باالی ترافیک مصرفی این اپلیکیشن خبر می دهد. این 
اتفاق در حالی رخ می دهد که در ابتدا اعالم شده بود اپلیکیشن 
روبیکا برای کاربران اپراتورهای همراه اول و ایرانســل رایگان 

خواهد بود.

تداوم فیلترینگ، تأکید بر استفاده از »ظرفیت های داخلی« و طرح  یک پرسش اساسی؛

روبیکا توان جایگزینی اینستاگرام را دارد؟!

گزارش


