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مجازی میثم مطیعی اشــاره می کنــد و می گوید: 
»صفحه مجازی این چهره مطرح کشور یک میلیون 
دنبال کننده داشت. اینستاگرام به راحتی این صفحه 
را مسدود کرد. این مسئله نشان می دهد زمین بازی 
دست دشمن است. هنر دفاع این است که خود را در 
تیررس دشمن قرار ندهیم تا او هرزمان که اراده کرد 
ما را هدف قرار دهد.« دبیرکل جبهه انقالب اسالمی 
در فضای مجازی ادامه می دهد: »مالک اینســتاگرام 
یهودی ثروتمندی است که در سرزمین های اشغالی 
زندگی  می کنــد و به همین دلیــل، محتوای دینی، 
انقالبی و ارزشــي که ما در این فضا تولید می کنیم با 
برخورد سلبی مالکان این شبکه رو به رو می شود. آنان 
دنبال القای اهداف و برنامه های خود هستند و از این رو، 
با هر محتوایی که ضد برنامه ها و سیاست های آنان باشد 
برخورد می کنند. تعطیلی چندباره صفحه مطیعی یا 
تعطیل صفحاتی که درباره شهید سلیمانی محتوا تولید 

می کردند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.« 

نباید در زمین اینستاگرام بازی کرد
مومن نسب با بیان اینکه نباید اینطور تصور شود که 
اینســتاگرام و محتوایی که ایرانیان در آن بارگذاری 
می کنند دارای ابعاد بین المللی باالیی است، توضیح 

می دهد: »هشــتگ هایی که در صفحــات مجازی 
ایرانیان و افراد فارســی زبان قــرار می گیرد در قالب 
فیلترینگ حبابی رصد شده و محتوای تولیدی تنها 
در اختیار ایرانیان و فارسی زبانان قرار می گیرد. برخی 
هشتگ  ها که مفاهیم ضد دینی دارند ابعاد بین المللی 
پیدا می کنند چرا که در راستای سیاست دین زدایی 
از جامعه است، اما با محتوای دینی به شدت مخالفت 
می شود و مانع از بین المللی شــدن آن می شوند.« 
این کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه تجربه 
مســدود شــدن صفحاتی با محتوای انقالبی نشان 
داده اســت نباید در دور باطل این شبکه گرفتار شد، 
می افزاید: »شبکه اینستاگرام برای پاسخگویی مقابل 
عملکردش، دفتر در ایران ندارد؛ درحالی که این شبکه 
در بسیاری از کشورها دفتر دارد و پاسخگوی اقدامات 
خود است. این موضوع سبب شده است خسارت هایی 

که به کاربران وارد می شود بدون پاسخ بماند.«

توجه به شبکه های داخلی؛ راه مقابله 
دبیرکل جبهه انقالب اســالمی در فضای مجازی، 
تعطیلی صفحات مجازی چهره هــای انقالبی را در 
اینستاگرام تهدیدی برای کشــور ارزیابی می کند و 
معتقد است باید با ایجاد استقالل در فضای مجازی به 

این تهدید پایان داد: »زمانی بود که ما را برای فروش 
واکسن، بنزین و مانند آن تحریم کردند. اما وقتی خود 
تولید کننده واکسن و بنزین شدیم حتی به رایگان 
کاال به ما دادند. برای پایــان دادن به تهدید فضای 
مجازی باید مستقل شویم و به شبکه های اجتماعی 
داخلی که امتحان خود را پس داده اند توجه کنیم.« او 
معتقد است جمهوریت و اسالمیت بدون عبور از مسیر 
استقالل، شدنی نیست و با مستقل شدن در فضای 
مجازی می توانیم صدای خود را در این فضا به گوش 
دیگران برسانیم: »اکنون شبکه های مجازی در اختیار 
داریم که برخالف تبلیغات انجام شده کاربردی تر و 
دارای امکانات بهتر و بیشتری نسبت به اینستاگرام 
هستند و به چند زبان مختلف، محتوا در آنها تولید 
می شود. برای توسعه این شــبکه ها نیاز است تا هم 
تبلیغات کاربردی تری درباره آنها انجام شــود و هم 
وزارت امورخارجه با انعقاد قرارداد تفاهم با کشورهای 
مختلف امکان بهره مندی مردم از فرصت بهره برداری 
از این شبکه ها را فراهم کند. با این رویکرد؛ در جنگ 
روایت ها و اثرگــذاری آن در جامعه دســت برتر را 
خواهیم داشت و فرصت شکار شدن نیروهای انقالبی 
در بسترهای مجازی مانند اینســتاگرام یا توییتر از 

سوی گردانندگان آن از بین خواهد رفت.« 

مومن نسب: مالک اینستاگرام یهودی است و به همین دلیل، محتوای دینی ای که ما در این فضا تولید می کنیم با برخورد سلبی این شبکه رو به رو می شود
بازخوانی عاشورای 88

۱۳ســال پیش در عاشــورای۱۳۸۸، درحالی که عاشقان 
حضرت اباعبــداهلل الحســین)ع( در خیابان ها مشــغول 
عزاداری بودند، عناصر وابســته به جریان فتنه، با برگزاری 
تجمعات غیرقانونی و سردادن شــعارهای ساختارشکنانه 
و هتک حرمت عاشورا، چهره واقعی جریان فتنه را به همه 
نشان دادند. ماجرا از شــب قبل از عاشوراي ۸۸ شروع شد. 
رسانه های غربی با پخش برنامه های ویژه، بولتن سازی  و سایر 
شگردهای رسانه ای درصدد بودند تا اوضاع داخل کشور را در 
آستانه عاشورای حسینی ملتهب نشان دهند. سایت جرس 
در روزهای منتهی به عاشــورا، نمادهای شیطان پرســتی 
و فراماسونری را در پوســترهایی به چاپ رساند و آنها را با 
شعائر اسالمی و محرم درآمیخت. حتی کار به جایی رسید 
که علیرضا نوری زاده از عناصر ســلطنت طلب بیان کرد که 
روز عاشورا شعارهای بسیار جدیدی از داخل ایران خواهیم 
شنید. در شــب عاشــوراي۸۸ برای یکی از عوامل مؤثر در 
فتنه برنامه  سخنرانی تدارک دیده شده بود که در انتها، این 
مراسم به خشونت کشیده شــد که حتی بی بی سی فارسی 
در حرکتی هماهنگ شده این مراسم را با آب و تاب پوشش 
داد و در خبرش چنین آورد که مراسم مذکور به خشونت و 
درگیری کشیده شده است. در همان شب تجمعاتی در چند 
میدان پایتخت ازجمله انقالب، تجریش و نیاوران برگزار شد 
که سایت های حامی آشوب نظیر نوروز، باالترین، رادیو فردا 
و صدای آمریکا، این تجمعات را تمرین و مانوری برای روز 
عاشورا دانســتند. از ســاعات اولیه روز جمعه 6دی ماه۸۸ 
درحالی که اکثر مردم تهران به عزاداری در مساجد و تکایا 
مشــغول بودند، آشــوبگران ابتدا در خیابان آزادی تجمع 
و ســپس به  طرف میدان انقالب، میــدان ولیعصر)عج( و 
چهارراه کالج به راه افتادند. این افراد با سردادن شعارهای 
بســیار تند از جمله»مرگ بر اصل والیت فقیه«، به اماکن 
دولتی، تاسیسات شهری، عزاداران و رهگذران حمله کردند. 
در خیابان آزادی تعدادی از آشــوبگران به اتوبوس شرکت 
واحد که حامــل یک روحانی بود حملــه کردند. همچنین 
در خیابان انقالب، مأموران پلیس را محاصره و ضمن خلع 
سالح، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و این در حالی بود 
که یکی از سران فتنه با صدور بیانیه ای این دشمنان دین و 
سیدالشهدا)ع( را مردم خداجو خطاب کرد. هنجارشکنان در 
ظهر عاشورا درحالی که عزاداران یکی از هیئت های مذهبی 
در حوالی خیابان جمهوری به تأسی از موالی مظلومشان در 
حال اقامه نماز ظهر عاشورا بودند، آنان را سنگباران کردند. 
حوالی ظهر، اخبار آشوب های تهران به تعدادی از هیئت های 
مذهبی نزدیک حادثه رســید و مردم، عزاداری را رها کرده 
و برای مقابله با آشوبگران راهی خیابان های مرکزی تهران 
شــدند. پس از این اتفاقات در عاشــورای۸۸، ضد انقالب، 
دشمنان و معاندان ایران با حضور در رسانه هایشان شادی و 
شعف خود را از هتک حرمت روز عاشورا عیان کردند./ فارس

اسماعیل خطیب 
وزیر اطالعات 

جبهــه  جنــگ  تمام  عیــار  شــاهد 
 استکبار با جبهه  مقاومت  و انقالب 
 اســالمی  هســتیم کــه ان شــاءهللا، 
بــا افــول  کامــل  رژیــم   نامشــروع  و 
آدمکش  صهیونیســتی  و اضمحالل 
آمریکای  جنایتکار، پرونده   نکبت بار 
یزیدیان به طور کامل بســته خواهد 

شد. /تسنیم 

رفع تحریم ها ژست سیاسی است
نماینده مردم خمین در مجلــس گفت: ادعای 
بایدن برای رفع تحریم ها از طریق دیپلماســی 

صرفا ژست سیاسی است.
علیرضــا نظری دربــاره ادعای جدیــد بایدن 
درباره مذاکرات رفع تحریم هــای ایران، گفت: 
سیاستمداران آمریکایی هیچ گاه نسبت به ایران 
روی خوش نشــان نداده اند و همــواره درصدد 

آسیب زدن به کشورمان بوده اند.
وی افزود: دمکرات ها و جمهوریخواهان رویکرد 
یکســانی نســبت به ایران دارند اما در نوع نحوه 

مواجهه از رویه های خاص خود بهره می برند.
نظری با اشــاره به اینکه ترامپ به دنبال افزایش 
فشــار بر کشــورمان بود، لــذا شــاهد اعمال 
بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران بودیم، گفت: 
این مهم در حالی است که بایدن در تالش است 
از طریق دیپلماسی به اهداف خودش برسد؛ هر 
چند در این مسیر از اعمال تحریم نیز چشم پوشی 

نمی کند./خانه ملت 

نقل قول خبر

خبر

 گزارش2

چند ســلطنت طلب در آلمان همزمــان با روز 
تاســوعای حســینی)ع(، مقابل مرکز اسالمی 
هامبورگ تجمع می کنند و به قرآن جســارت 
می کنند. این افراد با هدف ایجاد تنش با مسلمانان 
حاضر در این مرکز و برخــالف قوانین آلمان، در 
روز عزای حســینی)ع( به پایکوبی می پردازند 
و از اقداماتشــان فیلم و عکس تهیه و با حمایت 
کامل شبکه اینســتاگرام آن را منتشر می کنند. 
اما در ایران، میثم مطیعی، مــداح اهل بیت)ع( 
در شــب چهارم ماه محرم با الهام از موســیقی 
قدیمی مربوط به دوران پیروزی انقالب اسالمی 
در مداحی با عنوان »لبیک یا خامنه ای« اشعاری 
در حمایت از مقاومت می خواند و در محکومیت 
حمله صهیونیســت ها به نوارغزه از آماده بودن 
لشکر حاج قاسم برای فتح بیت المقدس می گوید. 
بالفاصله بعد از انتشــار این محتوا در بســتر 
اینستاگرام، صفحه او در این شبکه مجازی برای 
سومین بار مسدود می شــود. اقدامی که منجر 
به ایجاد پویشــی با عنوان »لبیک یا خامنه ای« 
مي شــود.  این تازه ترین برخورد جریان مدعی 
آزادی بیان در بستر شــبکه های اجتماعی است 
که باردیگر معیارهای دوگانه حقوق بشر و آزادی 
بیان را در غرب و رسانه های تحت حاکمیت آنها 
نشان می دهد. رویکردی که به گفته کارشناسان 
نه برای نخســتین بار اســت که رخ می دهد و نه 
آخرین بــار آن خواهد بود. دربــاره این ماجرا با 
»روح اهلل مومن نســب«، دبیرکل جبهه انقالب 

اسالمی درفضای مجازی به گفت وگو نشسته ایم.

»چندسال قبل این ســؤال را از من پرسیدند که چه 
اینستاگرام و شــبکه های مجازی بایــد کــرد که 

غربی، صفحــات مجازی 
جبهه انقالب را مسدود 
نکنند؟ گفتــم که تنها 
راه ایــن اســت که در 
این شبکه ها، صفحه ای 
نداشــته باشــیم.« 
مومــن  روح اهلل 
نسب به تعطیلی 
چندباره صفحه 
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سیدمحمد حسینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور 

سیاســت دولــت ایــران همــکاری 
بــا کشــورهای مختلــف دنیاســت و 
انتظار داریــم در این دوره، ســفارت 
کلمبیــا در ایــران فعال شــود و حجم 
مبــادالت تجــاری 2کشــور افزایــش 

یابد. /فارس 

استقالل مجازی، مقابل سانسور هدفمند غرب


