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به  ابتال  پی  در  جعفرزاده:  الهه 
بیماری عفونی کرونا و یا دریافت 
واکسن، نوعی ایمنی در بدن افراد 
حاصل می شود که منجر به ایجاد 
آنتی بادی هایی می شود که ویروس 
ابتالی  برابر  در  و  کرده  خنثی  را 
مجدد به عفونت کووید یا شدت 
محافظت  فرد  از  بیماری،  یافتن 
می کنند. آنتی بادی های خنثی کننده 
اسپایک  پروتئین  به  چسبیدن  با 
)که حامل اصلی ویروس است(، 
نفوذ  از  از بدن محافظت کرده و 
جلوگیری  سلول ها  به  ویروس 

می کنند.
اما مطالعات جدیدی که توسط 
دانشمندان آلمانی صورت گرفته، 
زیرسویه  آخرین  می دهد  نشان 
در   ۱.۱.BQ یعنی  اومیکرون 
آنتی بادِی  درمان های  تمام  برابر 

تأییدشده مقاوم است.
 ۱.۱.BQ مقاومت زیرسویه
در برابر واکسن چگونه است؟

تعدادی از واریانت های ویروس 
کرونا، به ویژه واریانت اومیکرون، 
آنتی بادی های  دست  از  فرار  با 
در  جهش  دلیل  به  و  خنثی کننده 
افراد  در  حتی  اسپایک،  پروتئین 
در  که  بیمارانی  یا  واکسینه شده 
دوره نقاهت هستند، عالئم بیماری 
را در فرد تشدید می کنند یا سبب 

ابتالی دوباره می شوند.
عملکرد  درواقع  مکانیزم  این 
و  می زند  دور  را  ایمنی  سیستم 
این  ویروس ها را فراری می دهد. 
پرخطر،  گروه های  برای  شرایط 
که  کسانی  و  مسن  افراد  از  اعم 
دارند،  ضعیفی  ایمنی  سیستم 

خطرناک است.

 ۱.۱.BQ اومیکرون  زیرسویه 
تمام  برابر  در  مقاوم  گونه  اولین 
تا  که  است  آنتی بادی  درمان های 
کنون توسط آژانس دارویی اروپا 
)EMA( و سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده )FDA( تأیید شده 

است.
جهش های ویروسی 

عامل مقاومت در برابر واکسن
حتی  پرخطر  گروه های  اغلب 
ایمنی  نیز  واکسیناسیون  از  پس 
برابر  در  محافظت  جهت  کافی 
نمی کنند.  کسب  را  بیماری 
افراد،  این  از  محافظت  برای 
از طریق  تولیدشده  آنتی بادی های 
اقدام  به عنوان یک  بیوتکنولوژی 
درمان  یک  به عنوان  یا  پیشگیرانه 

اولیه پس از تأیید عفونت کووید 

تجویز می شوند.
به  اسپایک  پروتئین  در  جهش 
در  مقاومت  ایجاد  در  خود  نوبه 
نقش  آنتی بادی  درمان های  برابر 
دارد. بنابراین مهم است که همواره 
زمینه  این  در  الزم  نظارت های 
شود  مشخص  تا  گیرد  صورت 
آیا آنتی بادی های درمانی همچنان 
ویروسی  زیرسویه های  برابر  در 

اثربخش هستند یا خیر.
بار  اولین  اومیکرون  سویه 
شناسایی   ۲۰۲۱ سال  اواخر  در 
آن  معروف  زیرسویه های  و  شد 
و  بهار  در  که   ۲.BA از:  عبارتند 
زیرسویه BA.۵ در اواخر تابستان 
هم  پاییز  اواخر  از  یافتند.  شیوع 
 ۱.۱.B.Q ۱ و.B.Q زیرسویه های

قدم به عرصه نهادند و به ویروس 
ایاالت متحده امریکا و  غالب در 
تبدیل  اروپایی  کشورهای  برخی 

شدند.
مرکز  اطالعات  آخرین  طبق 
بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل 
جدید  زیرسویه   ،)CDC(
از  درصد   ۷۰ تقریباً  اومیکرون 
ایاالت  در  بیماری  به  ابتال  موارد 

متحده را تشکیل می دهد.
انتقال  قابلیت  با  زیرسویه  این 
ایمنی  فرار  توانایی  و  سریع 
حال،  این  با  است.  شده  ظاهر 
زیرسویه  از  ناشی  بیماری  شدت 
زیرسویه های  سایر  با   ،۱.۱.BQ
چشمگیری  تفاوت  اومیکرون 
بیماران  میزان  که  چرا  ندارد؛ 
در  مرگ ومیر  میزان  و  بستری 
قابل  افزایش  درگیر،  کشورهای 

توجهی نداشته است.
 ۱.۱.BQ عالئم زیرسویه

اومیکرون چیست؟
متخصصان  گفته  طبق 
زیرسویه  عفونی،  بیماری های 
مسری ترین  جزو   ۱.۱.BQ
بینی،  گرفتگی  و  زیرسویه هاست 
سرفه، گلودرد، سردرد و دردهای 
آن  اصلی  عالئم  از  عضالنی 
هستند. عالئمی نظیر تب، ضعف 
و  نفس  تنگی  اسهال،  عمومی، 
یا  بویایی  حس  دادن  دست  از 
بیماران  سوی  از  نیز  چشایی 
همچنین  است.  شده  گزارش 
گفته می شود وجه تمایز زیرسویه 
با زیرسویه های  جدید اومیکرون 
گرفتگی  و  بی اشتهایی  پیشین، 

صداست.

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

گؤر نه َگل ها َگل دیر؟!
قیـش گلدی، یئل کوفولداییر، هــر دن ده قار گلیر
ائــده رک آه - زار گلیر پولـسوزالریـن ایشیـن 
قارپیزین چیلله  هم  آجیـــــلین،  آلیبـدیر  وارلی 
یــوخـسول، بـادمـجـان آلـمـاغـادا شرمسار گلیر
دؤولتـلی یـه، گلین - کوره کـن، قیز - اوغول گله ر
پـولـسوز ائـوینده کنـدلی قوناق بئش قاطار گلیر
آی بخته ور کاسیب! چال، اوخو، اوینا، گول، دانیـش
شانسیــن دوروبـــدور آلچی، سنه بخت، یار گلیر
بـاخ ساغ - سوال، قاباق- دالی، یا هم یئره - گؤیه
گلیر شعار  میلیون  نئچه  دقـیـقــه ده،  هـر  گــؤر 
پول »نقدی«  »هـدفـمـند«،  اوالنـدا  »یـارانـه لـر« 
بیــردن گـؤره رسن اونـدادا سـایســیز دوالر گلیر
چــوخ دا قنـاعت ائتمه، داداش! خرجله پول الری
گلیر اعتبار  بشره  هــر  خــرج لـه مـک لـه،  پــول 
بیـر پـونـزا پـاخال آل، ایکی مثقال دا لب - لبی
آرواد - اوشاق دئـسین: »ائـوه بیر تاجدار گلیر«!
یوخدو غصه سی کؤنلونه، هئچ  مئیوه دوشــرسه 
ایگده، ساالدلیق خیار گلیر »چیـن« دن دؤیـونجا 
آچ، باخ همیشه، »تئلویزیـون« گؤرنه حال وئریر
»راز بقــا« - ده، قـارغــا گئدیر، سوسمار گلیر
سـئریال دا گؤرجه یین، »کوره« - لی قهرمان الری
گلیر افتخار  مین  بیزه،  یاغــیر  گــؤی دن غــرور 
»آرش«! نفس بو شاختادا، قیش دا، چوخ حال وئریر
چــون تکـجه قیــش دا بیـزلـره آزجـا بخار گلیر!

عکس

تاریخ گردی

تصادف
سعیده پیرایش
چون  بچه هاست.  برای  خطرناکی  جای  خیابان 
گاهی  و  می شوند  رد  آن  از  سرعت  با  ماشین ها 
ممکن  خاطر  همین  به  ببینند  را  بچه ها  نمی توانند 
چیز  ماشین  با  تصادف  کنند.  تصادف  آنها  با  است 
خیلی بدی است و ممکن است خیلی صدمه بزند. 
آدم تا وقتی آن را تجربه نکند نمی فهمد که چقدر 

درد دارد.
بچه قصه ما هم که اسمش علی است، این موضوع 
خیلی  که  می کرد  فکر  همیشه  او  نمی دانست.  را 
از  می تواند  و  می کند  حرکت  ماشین ها  از  سریع تر 
جلوی ماشین با سرعت بدود و نگذارد که ماشین به 
او بزند. چون که او در مدرسه از تمام بچه ها سریعتر 

می دود و هیچ کس نمی تواند او را بگیرد.
یک روز او در کوچه با بچه های همسایه فوتبال 
همیشه  مثل  می کرد  سعی  علی  می کردند.  بازی 
سریع تر از همه بدود و گل بزند. ولی در یک لحظه 
را  زاویه  کمی  کند  شوت  را  توپ  می خواست  که 
اشتباه کرد و توپ به سمت خیابان شوت شد. علی 
به دنبال توپ دوید تا آن را قبل از این که توی جوی 
آب آن طرف خیابان بیفتد و خیس شود بگیرد. ولی 
نبیند در یک لحظه که علی وارد  چشمتان روز بد 
خیابان شد یک ماشین هم به سرعت در خیابان در 
حال عبور بود و آن دو به یکدیگر برخورد کردند. 
ماشین از جنس آهن ساخته شده بود و خیلی سفت 

بود به همین خاطر علی خیلی دردش گرفت.
بچه ها رفتند و فورا مادر علی را خبر کردند. مادر 
که  گفت  او  به  دکتر  آنجا  برد  بیمارستان  به  را  او 
دست علی شکسته است و باید گچ بگیرند. گر چه 
گچ دستش خیلی بامزه بود ولی دستش خیلی درد 

می کرد. تازه خیلی طول کشید تا خوب شود.
تصادف با ماشین چیز خیلی بدی است.

ضحی  سوره  تفسیر  ضمن  قرآن  مفسر  یک 
َعَک  َودَّ »َما  آیه  نزول  علت  درباره  توضیح  به 
پرداخت.به  پیامبر)ص(  بر  َقَلی«  َوَما  َربَُّک 
تفسیر  جلسه  ایکنا،  از  نقل  به  »مبلغ«  گزارش 
با  کریم،  قرآن  مفسر  انصاری،  محمدعلی  قرآن 
محوریت سوره ضحی در فضای مجازی برگزار 
شد که گزیده مباحث آن را در ادامه می خوانید؛
َربَُّک  َعَک  َودَّ َما  َسَجی  إَِذا  َواللَّیِْل  َحی  »َوالضُّ
َولََسْوَف  اْلُولَی  مَِن  لََک  َخیٌْر  َولَْلِخَرُة  َقَلی  َوَما 

یُْعِطیَک َربَُّک َفتَْرَضی«
قرآن  سی ام  جزء  سوره های  بررسی  ادامه  در 
از  سوره  این  رسیدیم.  ضحی  سوره  به  کریم 
سوری است که قبل از هجرت نبی مکرم)ص( 
بر ایشان نازل شد، لذا در شمار سور مکی است. 
به لحاظ محتوا هم بدیهی است مباحث عمده 
این سور پایه های اعتقادی است و در محوریت 
اصول سه گانه دین قرار دارند. آیات این سوره 
کوتاه،  یعنی  است  مکی  ساختاری  لحاظ  به 

کوبنده و آهنگین است.
ابتدا اشاره روایی درباره فضیلت سوره داشته 
باشم. نبی مکرم)ص( فرمودند: هر کسی که این 
که  بود  خواهد  کسانی  از  کند  قرائت  را  سوره 
برای  و  می دهد  رضایت  او  به  نسبت  خداوند 
شفاعت  را  او  که  دارد  وجود  حق  این  پیامبر 

تعداد  به  دارد  وجود  ده حسنه  او  برای  و  کند 
در  عجیبی  مضمون  نیازمندان.  و  یتیمان  تمام 
این روایت نبوی آمده است. البته آنچه در این 
مضمون  با  محتوایی  ارتباط  شده  نقل  روایت 

سوره دارد.
سوای فضیلت هایی که برای این سوره وجود 
تامل است  قابل  که  دارد  نکته وجود  دارد یک 
و اختصاص به چهار سوره قرآن دارد. در فقه 
امامیه بعد از سوره حمد در هر رکعتی از نمازها 
سوره  یک  چون  شود.  خوانده  سوره  یک  باید 
سوره  اینکه  امکان  دیگر  می خوانیم  مستقل 
دیگری در کنار آن بخوانیم نداریم. تنها در چهار 
یعنی  است  شده  استثنا  حکم  این  قرآن  سوره 
هم  با  می تواند  انشراح  سوره  و  ضحی  سوره 
قریش هم می تواند  و  فیل  خوانده شود. سوره 
با هم خوانده شود. برخی نیز فتوا دادند که این 
یک  پس  شود.  خوانده  هم  با  لزوما  سوره  دو 
یک  و  دارد  وجود  سوره  این  در  خاص  حکم 
انشراح  این سوره و سوره  بین  محتوایی  پیوند 

وجود دارد.
بیشتر  که  می شود  آغاز  سوگند  با  سوره  این 
از ویژگی های سور مکی است. با توجه به جو 
کریم  قرآن  به  نسبت  پذیرش  عدم  و  مخالفت 
بوده  بسیار  قسم  و  سوگند  جای  لذا  مکه،  در 
قرآن  مطالب  کردن  مستحکم  برای  خداوند  و 
کریم در بسیاری از موارد قسم یاد می کند. کلمه 
است  روز  از  بخشی  معنای  به  لغت  در  ضحی 
که آفتاب باال آمده است، یعنی وقتی خورشید 

طلوع می کند و آفتاب باال می آید به این قسمت 
قرآن  زیبایی های  از  می شود.  گفته  ضحی  روز 
که  می کند  یاد  سوگند  چیزهایی  به  است  این 
جای تامل، پژوهش و دقت فزون تر دارد، یعنی 
خداوند  جدی  آیات  از  که  است  موضوعاتی 
است. خدا گاه به قسمت های زمین سوگند یاد 
می کند گاه به اجزای زمان قسم می خورد، گاه به 
بخش های درونی شب و روز قسم یاد می کند. 
چرا؟ به دلیل اینکه چیزی مهمتر از زمان نداریم 
با آن سر و کار داریم  و مهمترین پدیده ای که 
مقوله زمان است. عمر ما یعنی حقیقتی که در 
انسان،  سرمایه  تمام  و  است  جاری  زمان  بستر 
عمر انسان است. پس پدیده زمان پدیده عجیبی 

است.
است.  شب  تمام  به  سوگند  دوم؛  سوگند 
َربَُّک  َعَک  َودَّ »َما  آمد؟  چه  برای  قسم ها  این 
َوَما َقَلی«. یکبار دیگر آیات را مرور کنیم: ابتدا 
انسان ها  که  آمدن خورشید قسم خورد  باال  به 
می پردازند  خودشان  تکاپوی  به  هنگام  آن  در 
بعد  می شود.  آغاز  زندگی  کوشش  و  تالش  و 
انسان ها  تالش  که  خورد  قسم  شب  نیمه  به 
همه  و  می شود  بدل  سکون  و  آرامش  به 
دو سوگندی  با  پروردگار  می خوابند. حضرت 
و  انسان ها  زندگی  جریان  به  می کند  یاد  که 

حاالت شبانه روز اشاره می کند. گویی خداوند 
می فرماید که شبانه روز شما باید به این صورت 
شب  و  تکاپو  و  تالش  برای  روز  یعنی  باشد 

برای سکونت و قرار باشد.
می خواهد  را  چیزی  چه  قسم ها  این  با  خدا 
قلی  و  تودیع  تو  با  می فرماید خدا  کند؟  اثبات 
وداع  است.  وداع  ماده  از  تودیع  است.  نکرده 
یعنی ترک کردن. وقتی کسی با کسی یا جایی 
را  محل  آن  یا  فرد  آن  دارد  یعنی  می کند  وداع 
ناخرسندی  معنای  به  قلی  کلمه  می کند.  ترک 
خدا  که  است  زمینه ای  چه  این  است.  شدید 
مطرح  را  نکته  دو  این  و  می کند  یاد  سوگند 
خدا  که  است  بدیهی  ما  نظر  از  این  می کند؟ 
پیامبر)ص( را رها نکرده و لحظه به لحظه همراه 
به  حق  ذات  محبت  دیگر  سوی  از  است.  او 
پیامبر)ص( معیار محبت نسبت به بندگان است. 

در اینحا نیاز به شان نزول داریم.
احتباس  نام  به  اصطالحی  وحی  مقوله  در 
الوحی داریم. در آغاز بعثت یک زمان به مدت 
این  نشد.  نازل  پیامبر)ص( وحی  بر  چهل روز 
ماجرا در یک زمان دیگری تکرار شد و دوباره 
نازل  پیامبر)ص( وحی  بر  در یک مقطع زمانی 
نشد. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد دشمنان به 
صحنه آمدند و گفتند این نشان می دهد خدای 
پیامبر)ص( او را رها کرده است. به همین خاطر 
َعَک َربَُّک َوَما َقَلی«  این آیه نازل شد که »َما َودَّ
یعنی هرگز خدا تو را رها نکرده و خدا نسبت 

به تو ناخرسندی و بغضی ندارد.

نجفی:  علیرضا  رویداد۲۴ 
تظاهراتی که در سیزدهم شهریور 
از  یکی  داد،  رخ   ۱۳۵۷ سال 
علیه  خیابانی  حرکات  بزرگترین 
اعتراضات  این  بود.  پهلوی  رژیم 
که  می گرفت  صورت  حالی  در 
از آن  پیش  ماه  پهلوی یک  رژیم 
و  انقالبیون  به  فراوانی  امتیازات 

بویژه به اسالم گرایان داده بود.
سال  شهریور  پنجم  در  شاه 
آشتی  »دولت  گرفت  تصمیم   ۵۷

کار  این  برای  و  کند  ایجاد  ملی« 
یک  که  را  شریف امامی  جعفر 
به  بود  مسلمان  روحانی زاده 
بلکه  برگزید،  وزیری  نخست 

اسالمگرایان را راضی کند.
برای  را  مختلفی  راه های  شاه 
نجات حکومت امتحان کرده بود. 
اما همواره میان دو راه در نوسان 
نعمت  ارتشبد  پیشنهاد  یکی  بود. 
برای  می گفت  که  نصیری  اهلل 
اقدامات  این  بحران  با  رویارویی 

در  بازار ها  »بستن  شود:  انجام 
شهرهایی، چون قم و شّدت عمل، 

حتّی کشتن مخالفان.«
راه دیگر چیزی بود که تیمسار 
به  پاسخ  در  فردوست  حسین 
نصیری می گفت، یعنی گفت وگو 
با معترضان. فردوست به شاه گفته 
بود ارتش ایران عمدتاً از سربازان 
وظیفه تشکیل شده و هیچ معلوم 
نیست این سربازان در مقابل مردم 
با  باید  بنابراین  کنند.  ایستادگی 

مخالفان گفتگو کرد و شدت عمل 
فایده ای ندارد.

امامی  شریف  انتخاب  با  شاه 
پیشنهاد فردوست را اجرایی کرد. 
فراتر  امامی  شریف  اقدامات  اما 
وی  بود.  مخالفان«  با  »گفتگو  از 
از دادن هیچ امتیازی به انقالبیون 
دریغ نمی کرد و گاه حتّی پیش از 
آن که مخالفان خواستی را مطرح 
تسلیم  و  می کرد  پیشدستی  کنند، 

آن می شد.

شریف امامی در نخستین اقدام، 
را  فروشی ها  مشروب  و  کاباره ها 
تعطیل کرد، بسیاری از روحانیون 
تقویم  کرد،  آزاد  را  زندانی 
شاهنشاهی را لغو کرد، به صورت 
رسمی اعالم کرد با بهاییان مبارزه 
خواهد کرد و پست امور زنان را 
لغو کرد و امور اوقاف را تشکیل 
برای  همگی  اقدامات  این  داد. 
و  شد  انجام  روحانیون  خوشایند 
شریف امامی به خیال خود دولت 
آشتی ملی پدید آورده بود. البته این 
نیرو های  با  آشتی، آشتی سلطنت 
مترقی نبود و شاه و شریف امامی 
جلب  با  می کردند  تصور  دو  هر 
رضایت روحانیون می توانند مابقی 
این  کنند.  ساکت  را  معترضان 
اقدامات در نظر برخی از انقالبیون 
از جمله آیت اهلل  بود؛  آمده  مثبت 
با  که  ملی  جبهه  و  شریعتمداری 
استقبال  ضمن  بیانیه هایی  انتشار 
سه  فرصتی  اقدامات،  این  از 
اقدامات  که  دادند  دولت  به  ماهه 
انجام  نیز  را  دیگری  اصالحگرانه 
این  خمینی  اهلل  آیت  اما  دهد 
سالوس صفتی  نوعی  را  اقدامات 
سرنگونی  لزوم  بر  و  خواند 

حکومت تاکیدی دوباره کرد.
تحت تاثیر بیانیه آیت اهلل خمینی، 
دیگر روحانیون و اغلب گروه های 
اقدامات  از  انقالبی حمایت خود 
هرگونه  و  گرفتند  پس  را  دولت 
کردند.  نفی  را  دولت  با  مصالحه 
این  امامی  شریف  بزرگ  اشتباه 
روز  در  راهپیمایی  اجازه  که  بود 
به مذهبیون داده بود  عید فطر را 
و اکنون که راهپیمایی عیدفطر با 
نفر  هزار  از شصت  بیش  حضور 
انقالبی  شعار های  می شد،  برگزار 

بوضوح پررنگ تر شده بود.
تظاهرات  این  در  انقالبیون 
دادند  سر  شاه«  بر  »مرگ  شعار 
می کردند  حمل  پالکارد هایی  و 

بود:  شده  نوشته  آن ها  روی  که 
جمهوری  آزادی،  »استقالل، 
شعار های  همچنین  اسالمی« 
کافر  و  زناکار  بر  مبنی  بسیاری 
گزارش  به  شد.  داده  شاه  بودن 
رویداد۲۴ معترضان در شعار های 
بی  نیز  را  امامی  شریف  خود 
نه  »نه شریفی،  نگذاشتند:  نصیب 

امامی بلکه یک خر تمامی«
انقالب  رهبر  از  متاثر  آن ها 
دیگر به اصالحات راضی نبودند 
را  حکومت  کامل  سرنگونی  و 
شاه  می گیم  »ما  شدند:  خواستار 
عوض  نخست وزیر  نمی خوایم، 
می شه / ما می گیم خر نمی خوایم، 

پالون خر عوض می شه«
وقت  سفیر  سالیوان  ویلیام 
آمریکا در ایران، درباره راهپیمایی 
»راهپیمایی  می نویسد:  روز  این 
یک  عنوان  به  فطر  عید  روز 
دسته ها  ]حرکت  دمونستراسیون 
خیابان ها[  در  سیاسی  احزاب  و 
تاریخ  در  خیابانی  نمایش  و 
نوین ایران بی سابقه بود. نظم این 
فوق العاده و شبیه یک  راهپیمایی 
بود. حداقل یک صد  نظامی  رژه 
هزار تن در این راهپیمایی شرکت 
الزم  پیش بینی های  بودند.  کرده 
برای تأمین آب و خوراکی به عمل 
بلندگو  با  بود و عده ای هم  آمده 
شعار های  ساختن  هماهنگ  برای 
می کردند.  حرکت  راهپیمایان 
راهپیمایی  این  خالصه  طور  به 
نمایشی از قدرت مخالفان مذهبی 
تشکیالت  و  پهلوی  محمدرضا 
مأموران  بود.  آن ها  منظم  و  قوی 
انتظامی راهپیمایی، جوانانی بودند 
موتورسیکلت  بر  سوار  بیشتر  که 
هوندا صفوف راهپیمایان را منظم 
این  سازمان  و  نظم  می کردند. 

راهپیمایی ...
ادامه در همین صفحه

نخستین راهپیمایی گسترده مردم ایران علیه حکومت پهلوی

زیر سویه جدید اومیکرون، مقاوم در برابر تمام آنتی بادی ها

ادامه از همین صفحه ...
ما شد،   در عین حال که موجب تحیر و شگفتی 
این واقعیت را هم آشکار ساخت که ما تشکیالت 
و فعالیت مخالفان را دست کم گرفته ایم و از منابع 
ویژه  به  مخالف  گروه های  میان  در  الزم  اطالعاتی 
روحانیون و بازار برخوردار نیستیم.« آیت اهلل خمینی 
گفت:  و  کرد  منتشر  تظاهرات  این  از  پس  بیانیه ای 
»خواست تمام ملت را که رفتن شاه و برچیده شدن 
بساط ظلم و چپاول مردم مسلمان است که با کمال 
دنبال  به  ایران  مسلمان  مردم  نمود.  اعالم  صراحت 
برگزاری نماز عید، دست به عبادت ارزنده ی دیگری 
زدند که آن فریادهای کوبنده علیه استکبار جبار و 
چپاولگر برای به پا داشتن حکومت عدل اسالم است 
با  است.  عبادات  اعظم  از  راه  این  در  کوشش  که 
تمام شدن ماه رمضان مسئولیت ها تمام نشده، بلکه 
و  اسالمی  هدف  رسیدن  برای  کوبنده  تظاهرات 

برقراری حکومت اسالمی«
و  خمینی  آیت اهلل  تظاهرات،  این  با  واقع  در 
می توان  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به  طرفدارانش 
شاه  با  مصالحه  هرگونه  و  کرد  ساقط  را  حکومت 
مردود است. حکومت پهلوی پس از این واقعه وارد 
آن  نتیجه  که  شد  معترضان  علیه  مستقیم  خشونت 
تنها آتش  نه  این کشتار  اما  بود.  واقعه ۱۷ شهریور 
انقالب را خاموش نکرد، بلکه آن گروه از مخالفان 
را که هنوز به اصالح امیدوار بودند مجاب کرد که 
ندارد.  با حکومت وجود  سازش  برای  راهی  دیگر 
شعار معترضان و مخالفان حکومت دیگر چنین بود: 

»برادر شهیدم راهت ادامه دارد«

چرا قرآن قسم می خورد؟!

اجتماعی

ایستگاه کودک

بر  مبنی  زمزمه هایی  نوشت:  گجت نیوز 
می رسد.  گوش  به  طبقاتی  اینترنت  راه اندازی 
آیا با ملی شدن اینترنت فقط افراد خاصی به 

اینترنت بین الملل دسترسی خواهند داشت؟
طرح صیانت با انتقادات مردم و کارشناسان 
شدت  از  بعد  اما  شد؛  خاموش  حدودی  تا 
گرفتن اعتراضات مردمی به صورت غیر علنی 
زمزمه هایی  شاهد  امروز  و  شد  گرفته  سر  از 
که  هستیم  اینترنت  شدن  طبقاتی  بر  مبنی 
صحت یا کذب آن در هاله ای از ابهام است؛ 

ولی اجرای آن نیاز به کمی زمان دارد.
شنیده ها حاکی از این است که به زودی دولت 
بدین  و  می کند  راه اندازی  را  طبقاتی  اینترنت 
به دنیای  تنها گروهی خاص دسترسی  وسیله 
وب دارند و بقیه از اینترنت ملی و سایت های 
داشت.  خواهند  بهره برداری  قابلیت  داخلی 

تاریخ  و  نیست  مشخص  واقعه  این  جزئیات 
روز  چند  است.  نامعلوم  نیز  آن  اجرای  دقیق 
راه اندازی  خواستار  رئیسی  ابراهیم  سید  پیش 
این  بود.  شده  ملی  اینترنت  سریع تر  چه  هر 
درخواست از نهادهای دولتی و وزارتخانه های 
تابعه فرضیه طبقاتی شدن اینترنت بین الملل را 
بیش از پیش تقویت خواهد کرد. به گفته حامد 
این که  برای  کارزار،  پلتفرم  مدیرعامل  بیدی، 
باید  شوند  خارج  دسترس  از  فیلترشکن ها 
دیتاهایی که بین شبکه داخلی و بین المللی رد 
و بدل می شود توسط دولت تحت کنترل قرار 

بگیرند و رصد شوند. 
به عقیده بیدی، فرضیه مذکور تا حد زیادی 
به حقیقت پیوسته و در فاز بعدی پیش بینی این 
است که اینترنت از روی شبکه ملی اطالعات 
حذف و دسترسی به آن منوط به سلسله مراتب 
از  پس  افراد  حالتی  چنین  در  واقع  در  گردد. 
احراز هویت قادر به استفاده خواهند شد؛ ولی 

نه همه افراد، بلکه فقط افرادی خاص! 
اینترنت  شدن  طبقاتی  با  دیگر  عبارت  به 
دانشگاه  اساتید  دانشجویان،  نظیر  افرادی 
قانونی  ان های  پی  وی  طریق  از  غیره،  و 
داشته  دسترسی  الملل  بین  نت  به  می توانند 
باشند. به نظر می رسد این تصمیم نهایی شده 
و در دستور کار دولت قرار دارد. آیا با طبقاتی 
به  بی اینترنتی  در  مردم  اغلب  اینترنت،  شدن 

سر خواهند برد؟

آیا اینترنت طبقاتی 
اجرایی می شود؟


