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ماریا ِرسا و دیمیتری موراتف جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد

نتفلیکس با «بازی مرکب» راه «انگل»
را در تلویزیون ادامه میدهد
«بازی مرکب» نتفلیکس میتواند در جوایز امی
تاریخساز شود و به عنوان «انگل» تلویزیونی مطرح
شود.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،سریال درام
کرهای زبان «بازی مرکب» که به سرعت تبدیل به
یکی از پرمخاطبترین سریالهای تاریخ نتفلیکس
شده ،به گفته آکادمی تلویزیون صالحیت شرکت
در جوایز پرایمتایم امی را دارد .سخنگوی آکادمی
گفت چون این سریال تحت هدایت نتفلیکس
که یک شرکت آمریکایی است ساخته شده و از
ابتدا قرار بوده در آمریکا توزیع شود ،میتواند
وارد رقابت جوایز امی بشود .از آنجا که «بازی
مرکب» به صورت بینالمللی تهیه شده ،همچنین
صالحیت ورود به امی بینالمللی را دارد اما این
سریال نمیتواند وارد هر  ۲بخش شود چون قوانین
آکادمی تلویزیون که واقع در لسآنجلس است و
آکادمی بینالمللی هنرها و علوم تلویزیون که در
نیویورک است هر دو چنین قانونی دارند .به این
ترتیب هواداران بسیار مشتاق هستند و «بازی
مرکب» ممکن است تبدیل به «انگل» تلویزیون
شود .یک پروژه رکوردشکن غیرمنتظره کرهای دیگر
که از خشونت استفاده میکند تا مانند «انگل»
داستانی را درباره اختالف طبقاتی بیان کند.
«انگل» توانست در اسکار سال قبل جایزه بهترین
فیلم را از آن خود کند .البته با توجه به تعداد زیاد
شرکتکنندگان ،جوایز امی بسیار رقابتیتر است.
مسأله محتوا هم پیش میآید چون «بازی مرکب»
بسیار خشن است .اخیرا ً رایدهندگان آکادمی
تلویزیون نسبت به این ژانر مقبولیت بیشتری
نشان داده و سریالهایی مانند «بازی تاجوتخت»،
«الوکرفت کانتری» و «واچمن» را پیروز کردهاند اما
این مسئله هنوز نادر است .به هر حال نتفلیکس
پدیدهای بزرگ در دستانش دارد که میتواند به
سرعت به صدر مکالمههای فصل جوایز برسد .این
سرویس نمایش آنالین و پردهای ممکن است در
ابتدا با وارد کردن «بازی مرکب» به فصل جوایز
زمستانی کمی وضعیت را بسنجد .این میتواند
شامل جوایز انجمن بازیگران ،انتخاب منتقدان،
ایندپندنت اسپیریت و دیگر جوایز صنفی بر پایه
نحوه تعیین صالحیت شود .تلویزیون دارد به
سرعت جهانی میشود و گسترش استریمرهای
تحت مالکیت آمریکا در سراسر جهان و ورود آنها
به پروژههای محلی غیرانگلیسی از جمله «بازی
مرکب» به زودی اوضاع را برای آکادمی تلویزیون
آمریکا پیچیدهتر خواهد کرد.

فرهنگوهنر
طلسم «نوبل» شکست!

پرنده صلح روی شانه دو خبرنگار
آلفرد برنهارد نوبل یک شیمیدان ،مهندس ،مبتکر و
اسلحهساز سوئدی بود که در سال  1833در استکهلم
به دنیا آمد .او را به عنوان مخترع دینامیت میشناسند
اما این سالها نام نوبل بیشتر با جایزهای به نام خودش
در جهان شنیده میشود.
ماجرای جایزه نوبل از این قرار است که این
کارخانهدار افسرده دینامیت را اختراع میکند اما در
نیمه راه متنبه میشود و در آخرین وصیت نامه خود
سرمایهاش را صرف بنیان نهادن مهمترین جایزه جهانی
در حوزههای ادبیات ،اقتصاد ،پزشکی ،فیزیک ،شیمی
و صلح میکند .البته خانواده نوبل آن را به رسمیت
نمیشناسند .پنج جایزه نوبل از سوی کشور سوئد به
برندگان اهدا میشوند ،به جز جایزه صلح نوبل که به
اصرار آقای نوبل و به دلیل نامشخص ،مسئولیتش بر
عهده کشور نروژ قرار دارد.
بخشهای مختلف جایزه نوبل اهمیت بسیاری
در بین اقشار فرهیخته جهان دارد گرچه همیشه
شائبههایی درباره دستهای پشت پرده در اعالم
برندگان این جایزه وجود داشته اما نوبل صلح را میتوان
سیاسیترین بخش این جوایز دانست .این جایزه است
به افرادی اعطا میشود که «بیشترین یا بهترین کار را
برای ایجاد برادری بین ملتها به منظور لغو یا کاهش
ارتش دائمی و برای برگزاری و ترویج كنگرههای صلح
انجام داده باشند ».اغلب برندگان افرادی هستند که
کار آنها برای رسیدن به صلح کامل نشده است .ولی
آنها در یک مقطع بسیار مهمی از کار خود هستند که
دریافت جایزه میتواند آنها را حمایت کند .بعد از اولین
جلسه کمیته که بعد از ضرباالجل اول فوریه برگزار
میشود ،دبیر دائمی کمیته ،لیست کاندیداهای سال
را ارائه میکند .کمیته ممکن است در این مرحله بعد
از این که پروسه پیشنهاد نامزدها تمام شده است،
اسمهای بیشتری را به لیست اضافه کند .سپس بحث
در مورد کاندیداها شروع خواهد شد.
برای انتخاب برندگان ،کمیته نروژی نوبل ،همه
نامزدها را مدنظر قرار میدهد و یک «لیست کوتاه»
 5تا  20نفره را برای بررسی بیشتر تهیه میکند .سپس
کاندیداها با توصیه مشاوران دائمی کمیته و سایر
کارشناسان ،دوباره بررسی میشوند .اعضای مشاوران
معموال شامل گروه کوچکی از استادان دانشگاه نروژی
هستند که در موضوعات مربوط به جایزه صلح تخصص
دارند .مشاوران معموال چند ماه وقت دارند که گزارشات
خود را ارائه بدهند.
اما به طور کلی میتوان گفت که اعطای جایزه صلح
نوبل به جای اینکه یک رویداد حقوق بشری باشد رنگ
و بوی سیاسی به خود گرفته به عنوان مثال باراک اوباما
با وجود همه سیاست های جنگ طلبانه خود که کامال
برای همه مشخص بود در سال  2009میالدی پس از
گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوریاش برنده
جایزه صلح نوبل شد.
این جایزه در حالی اعطا شد که اوباما با وجود
تعهداتش برای متوقف کردن جنگ عراق باز هم

گروه فرهنگ و هنر – جایزه صلح نوبل را شاید بتوان یکی از پر حاشیهترین و سیاسیترین بخشهای جایزه نوبل دانست ،جایزهای که هر سال قرار است
به پاس تالش برای برپایی صلح و عدالت و حرکت به سوی جهانی بهتر اعطا شود اما هر سال شائبههایی از سیاسیکاری نیز وجود دارد .امسال این جایزه
به دو خبرنگار تعلق گرفت.

ماریا ِرسا،
خبرنگار
فیلیپینی-
آمریکایی و
دیمیتریموراتف
از روسیه برای
«نبردسرسختانه
برای آزادی بیان»
شایستهانتخاب
برای جایزه نوبل
صلح امسال
معرفیشدند
نیروهای نظامی آمریکایی را از این کشور خارج نکرد و
هر بار به دالیلی این فرآیند را به تعویق انداخت.
«آنگ سان سو چی» سیاستمدار میانماری نوبل
صلح  ۱۹۹۱را دریافت کرد اما هیچ کاری برای جلوگیری
از کشتار مسلمانان روهینگیایی انجام نداد .گاندی
پنج بار نامزد دریافت جایزه صلح شد اما هیچگاه این
جایزه را دریافت نکرد .کمیته نوبل در سال ،۲۰۰۶
اعطا نکردن جایزه صلح به گاندی را بزرگترین غفلت
خود در تاریخ  ۱۰۶ساله اعالم کرد .سازمانهای جهانی
مثل «کمیته بینالمللی صلیب سرخ»« ،کارزار بین
المللی برای نابودی سالحهای هستهای»« ،هیئت بین
دولتی تغییر اقلیم» و «اتحادیه اروپا» نیز این جایزه را
دریافت کردهاند ،اما افراد زیادی هم به خاطر اهداف
صلحجویانه به این جایزه رسیدهاند؛ کسانی چون دکتر
مارتین لوتر کینگ ،رهبر جنبش حقوق مدنی؛ اسقف
اعظم دزموند توتو ،رهبر جنبش ضد آپارتاید آفریقای
جنوبی و مالله یوسف زی ،فعال حقوق بشر و حقوق
کودکان از این دست هستند.
انتخاب برنده جایزه نوبل مشکالتی را نیز به همراه
دارد .زمانی که «هنری کیسینجر» وزیر خارجه آمریکا
در سال  ۱۹۷۳نوبل صلح را دریافت کرد ،دو نفر از
اعضای نروژی کمیته نوبل به نشانه اعتراض ،استعفا
دادند .کیسینجر فردی بود که هنگام مذاکرات صلح،
دستور بمباران هانوی را داد.
انتخاب «لیو شیائوبو» نویسنده و فعال حقوق بشر
چینی برای دریافت نوبل صلح در سال  ۲۰۱۰نیز تنش
دیپلماتیکی بین مقامات کمونیست و نروژ ایجاد کرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــالم میگــردد در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  960154وراث مرحــوم دریاقلــی
فرجــي محكــوم لــه پرویــز فرجــی بــا وکالــت آقــای فــرداد حیدرنیــا بــه طرفیــت محكــوم علیهــم
 -1داریــوش  -2مهــران  -3فرزیــن  -4ســیروس  -5گلــزار  -6روح پــرور  -7فهیمــه  -8عهدیــة
 -9اعظــم جملگــي فرجــي موضــوع حكــم بــر فــروش امــوال مورثــي بــا توجــه بــه انجــام کارشناســي
ملــک متعلــق بــه کل وراث دریاقلــي فرجــي از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد .مشــخصات ملــک
مــورد مزایــده در روســتای ویزلــه کــه از طریــق کارشــناس ارزیابــی گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل
مــی باشــد .مــورد مزایــده عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت حــدود 2600متــر مربــع
مشــتمل بریــک دســتگاه ســاختمان مســكوني روي کرســي بــا ســقف شــیب دار و بــا پوشــش ســفال وبــا
قدمــت حــدود 40ســال و در حــال بهــره بــرداري و همچنیــن داراي ســه بــاب مغــازه فاقــد فعالیــت وبــه
انضمــام چهاربــاب مغــازه درحــال احــدات وفاقــد ســربندي ارزش تجــاري هــا بــه مســاحت 110مترمربــع
مجموعــا بــه مبلــغ  5/170/000/000ریــال و ارزش خانــه ومحوطــه بــه مبلــغ 27/330/000/000ریــال
مــی باشــد کــه بــه حــدود و مشــخصات اربعــه شــماال متصــل بــه نهــر عمومــي شــرقا متصــل بــه کوچــه
وحریــم جــاده آســتارا جنوبــا متصــل بــه خیابــان شــهید رحمانــي غربــا متصــل بــه ملــک متصرفــي وراث
مجیــدي میباشــد مزایــده در روز ســه شــنبه  1400/07/27راس ســاعت  9الــي  10صبــح در اجــرای
احــكام مدنــي حویــق برگــزار میگــردد .الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و
بــه کســاني کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد .ده درصــد مبلــغ مزایــده از
خریــدار فــي المجلــس اخــذ و مابقــي بایســتي حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد .در صــورت
عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .متقاضیــان در
صــورت تمایــل میتواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــكام مدنــي حویــق
مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
م الف907/628 :

اما امسال دو خبرنگار توانستند این جایزه را به خود
اختصاص دهند .ماریا ِرسا ،خبرنگار فیلیپینی-آمریکایی
و دیمیتری موراتف از روسیه برای «نبرد سرسختانه برای
آزادی بیان» شایسته انتخاب برای جایزه نوبل صلح
امسال معرفی شدند .ماریا رسا دوم اکتبر  ۱۹۶۳به دنیا
آمد و یک خبرنگار و نویسنده فیلیپینی -آمریکایی است
که موسس و مدیر سایت “راپلر” (سایت اخبار آنالین
فیلیپین) است .وی پیشتر و قریب به دو دهه به عنوان
خبرنگار تحقیقی در بخش جنوب شرق آسیای شبکه
خبری سی.ان.ان کار میکرد.
در  ،۲۰۲۰او به «انتشار اخبار نادرست در فضای
مجازی» بر اساس قانون مناقشه برانگیز مقابله با
جرایم سایبری فیلیپین متهم شد اما این اتهام با انتقاد
از سوی گروههای حقوق بشری و خبرنگاران روبرو شد
که فیلیپین را به حمله علیه آزادی رسانه متهم کردند.
خانم رسا همچنین فرد برگزیده مجله تایم در  ۲۰۱۸شد
که یکی از اعضای گروه خبرنگارانی بود که در سراسر
جهان با اخبار جعلی مقابله کردند ۱۳ .ژانویه ،۲۰۱۹
وی با اتهاماتی درباره اینکه سایت راپلر اجبار جعلی
را در ارتباط با «ویلفردو کنگ» ،تاجر معروف منتشر
کرد ،بازداشت شد ۱۵ .ژانویه  ۲۰۲۰دادگاهی در مانیل
این زن خبرنگار را بابت بزه ارتکابی ،مجرم دانست.
وی همچنین منتقد سرسخت رودریگو دورته ،رئیس
جمهوری فیلیپین نیز به شمار میرود.
دیمیتری موراتف ،سردبیر روزنامه «نووایا گازتا»
از منتقدان عدم توجه مقامات دولتی به قتل
روزنامهنگاران روس و خواستار ایجاد نهادی وابسته به

پلیس بینالملل برای پیگیری این قتلها شده بود.
دیمیتری موراتف نیز زاده  ۳۰اکتبر  ۱۹۶۱خبرنگار و
سردبیر روزنامه روسی «نووایا گازتا» است .وی بین
سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۷سردبیر این روزنامه بود .بر
اساس اعالم کمیته حفاظت از خبرنگاران ،نووایا گازتا
تنها روزنامه واقعا انتقادی با نفوذ ملی امروز در روسیه
نامیده میشود .این روزنامه به دلیل گزارش کامل خود
در زمینه موضوعات حساس مانند فساد دولتی و نقض
حقوق بشر شهرت دارد .در سال  ،۲۰۰۷وی برنده جایزه
بینالمللی آزادی مطبوعات از سوی کمیته حمایت
از روزنامهنگاران شد .این جایزه به روزنامهنگارانی
تعلق میگیرد که در دفاع از آزادی مطبوعات در برابر
حمالت ،تهدیدها یا زندان شجاعت نشان میدهند .در
 ۱۸ژانویه  ،۲۰۱۰او نشان لژیون افتخار که باالترین نشان
فرانسه است را دریافت کرد .در  ۲۹مه  ،۲۰۱۰موراتف
جایزه «چهار آزادی» را برای آزادی بیان در میدلبورگ
هلند دریافت کرد.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین ،دراینباره
گفت :ما به دیمیتری موراتف تبریک میگوییم .او به
صورت مداوم بر اساس ایدهآلهای خودش حرکت
میکند و به آنها متعهد است .او فردی شجاع و با
استعداد است .این مساله جای تقدیر و تحسین دارد.
ما به او تبریک میگوییم.
فارغ از هر شائبه سیاسی ،انتخاب دو خبرنگار به
عنوان کسانی که برای صلح جهانی تالش میکنند
میتواند نظر جامعه جهانی را درباره اهمیت فعالیت
خبرنگاران را جلب کند.

آکادمی سوئدی نوبل در طول سالهای برگزاری
این جایزه و پس از  ۳۵سال ،دومین نویسنده
آفریقایی سیاهپوست را به عنوان برنده نوبل ادبیات
معرفی کرد.
به گزارش ایسنا ،در نشست خبری آکادمی سوئد
در شهر استکهلم سرانجام نام «عبدالرزاق گورنا»
نویسنده  ۷۳ساله اهل منطقه زنگبار در تانزانیا به
عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات  ۲۰۲۱خوانده شد
تا صد و نوزدهمین برنده مهمترین جایزه دنیای
ادبیات یک رماننویس آفریقایی و سیاهپوست
باشد.
«وله سوینکا» نویسنده اهل کشور نیجریه در
سال  ۱۹۸۶نام خود را به عنوان «نخستین آفریقایی
سیاهپوست برنده جایزه نوبل ادبیات» ماندگار
کرد و حاال پس از یک وقفه طوالنیمدت و ۳۵
ساله «عبدالرزاق گورنا» دیگر نویسنده آفقایی
سیاهپوست موفق به کسب این جایزه ارزشمند
میشود .پیش از اعالم برگزیده امسال« ،اولسن»
درباره اروپامحور شدن جایزه نوبل ادبیات و عدم
اعطای این جایزه به نویسندگان سیاهپوست
پس از سال  ۱۹۸۶توضیح داد« :آلفرد نوبل در
وصیت خود به وضوح خواستار یک جایزه جهانی
است که نویسندگان از سراسر جهان میتوانند
دریافتکننده این جایزه باشند  -مردان و زنان،
افرادی از همه نقاط جهان میتوانند به طور بالقوه
برنده شوند .فکر میکنم این جایزه واقعا در دهه
 ۱۹۸۰به این رویکرد جهانی رسید و ما نویسندگانی
از قارههای دیگر به جز اروپا به ویژه آفریقا و آسیا
داشتیم .اما نوبل ادبیات در اوایل قرن بیستم بسیار
اروپامحور بود و زنان بسیار کمی برنده شدند .اما
در حال حاضر و در دورههای اخیر تغییر قابل
توجهی صورت گرفته است و در  ۲۰سال گذشته،
هفت زن این جایزه را دریافت کردهاند .اکنون در
حال حرکت رو به جلو و در مسیر درست هستیم.
همچنین از نظر جهانی نیز فکر میکنم همه چیز
در حال تغییر است .تنها راهی که میتوانیم به
آن دست یابیم این است که زنان را در آکادمی
داشته باشیم ،و واقعا خواندن آثار نامزدها بدون
نگاه جنسیتی را بسط دهیم .ثانیاً ،ما هماکنون
متخصصانی از سراسر جهان داریم .این کارشناسان
از ژانویه سال آینده گزارشهایی را در زمین ه زبان
به ما ارائه میدهند که در داخل آکادمی اطالعات
عمیقی نسبت به آنها نداریم از جمله زبانهای
آسیایی و آفریقایی .این تغییر بسیار جالبی خواهد
بود که دانش و جهتگیریمان در ادبیات جهان را
گسترش میدهد».

کمیسیون مشترک طرح صیانت نگرانی کاربران را رفع میکند؟

یگانی  -مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق

مفقودی

شناســنامه مالكیــت (بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه موتــور ســیكلت همتــاز بــه شــماره انتظامــی  39815ایــران 823
بــه شــماره موتــور  0198NBF019908و شــماره شاســی NBF***200W9517564مــدل  1395برنــگ نارنجی
بنــام نعمــت الــه ریگــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســندهای قطعــی و وکالتــی (بنچــاق) خــودروی ســواری پرایــد هــاچ بــک  111مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی
298ن 36ایــران  56متعلــق بــه آقــای ســهیل ســهرابی وســكه بــه شــماره ملــی  5709954136مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالكیــت و ســند کمپانــی خــودرو پرایــد 111مــدل  1397بــه شــماره انتظامــی 281س 81ایــران 56
بــه شــماره موتــور M136052338متعلــق بــه خانــم نــدا علــی پــور نــاوی مطلــق مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد.

مفقودی

فاکتــور بلــوک ســیلندر بــه شــماره  9411144750و بــه شــماره موتــور  12483041862مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
نوبت اول1400/7/17:
نوبت دوم1400/7/24 :

پس از گذشت یکماه از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح
صیانت ،انتشار خبر «اولین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت هفته
آینده برگزار خواهد» ،هشتگ صیانت را دوباره به بحث داغ این روزها تبدیل
کرد.
به گزارش ایسنا ،آبان ماه سال  ۹۷هیات رییسه مجلس دهم طرحی را با
عنوان ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی اعالم وصول کرد که حجتاالسالم
نصرالله پژمانفر یکی از طراحان آن ،هدف طرح مذکور را ساماندهی فضای
مجازی عنوان کرده بود ،به گفته پژمانفر این طرح  ۲۸مادهای میتوانست
ضمن حمایت از پیامرسانهای بومی به ایجاد اشتغال های اینترنتی نیز
کمک کند و یک فضای امن برای کاربران این فضا ایجاد کند ،اما این درحالی
بود که در آن زمان هیات رییسه مجلس به دلیل نواقصی که متوجه این
طرح میدانست با مطرح شدن آن مخالفت کرد.
پس از مدتی این طرح برای چکشکاری و بررسیهای دقیقتر به مرکز
پژوهشهای مجلس ارسال شد و پس از یکسال بررسی و اصالحات
با عنوان جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی
پیامرسانهای اجتماعی در قالب  ۱۹ماده از مرکز پژوهشهای مجلس
تقدیم مجلس شد ،در کنار این موضوع کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
نیز پس از تشکیل اولین جلسات خود ،دو موضوع جمعیت و سپس
فضای مجازی را از جمله اولویتهای اصلی خود عنوان کرد و پس از بسته
شدن پرونده موضوع جمعیت با به سرانجام رساندن طرح جوانی جمعیت
سریعا طرح صیانت از حقوق کاربران را روی میز کار خود گذاشت و پس
از بررسیها و چکشکاریها پیشنویس اولیه آن را تحت عنوان حمایت از
حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به ثمر رساند.
اما به تدریج با انتشار خبر برسی چنین طرحی در مجلس گمانهزنیها
درخصوص اینکه ممکن است طراحانطرح به دنبال محدودساختن
دسترسی آزاد کاربران فضای مجازی به اطالعات باشد در افکار
عمومی شدت گرفت ،حتی وزیر وقت ارتباطات جهرمی گفته بود که
اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی
فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ در این میان هر بار
رسانهها قصد کردند به بررسی طرح بپردازند طراحان این طرح و اعضای
کمیسیون فرهنگی یکی پس از دیگری تاکید داشتند که این طرح با طرح
اولیه تفاوتهای بسیاری دارد و به هیچ عنوان به دنبال محدود ساختن
فضای مجازی نیست ،حجتاالسالم مجید نصیرایی ،حجتاالسالم
مرتضیآقاتهرانی ،حجتاساالم حسین میرزایی ،سیدعلی یزدیخواه از
جمله نمایندگانی بودند که دائما در مصاحبههای خود با خبرگزاریها
و رسانههای داخلی به دفاع از طرح صیانت پرداختند و احتمال هرگونه
محدودسازی فضای مجازی توسط این طرح را رد کردند.
اگرچه این دست از مباحث مطرح شده نتوانست آنطور که باید و شاید
نگرانی مردم را بکاهد اما در آخر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در

جلسه علنی  ۶مردادماه درخواست عدهای از نمایندگان به منظور بررسی
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای
اجتماعی را بر اساس اصل  ۸۵قانون اساسی بررسی کرده و درنهایت با ۱۲۱
رای با این درخواست موافقت کردند ،بر اساس این تصمیم مجلس قرار شد
این طرح در یک کمیسیون مشترک با حضور اعضای مختلف کمیسیون
های تخصصی مجلس برررسی و تصویب شود و دیگر در صحن علنی
مجلس به بررسی گذاشته نشود.
این تصمیم مجلس در همان روز با انتقاد بسیاری از دیگر نمایندگان قرار
گرفت ،برای مثال معین الدین سعیدی پس از تصویب این درخواست در
صحن مجلس با اشاره به اینکه امروز (چهارشنبه روز بررسی طرح) روز تلخی
برای مجلس بود ،از مردم عذرخواهی کرد و بیان کرد که از دشمنان برند
شکایت به دوستان ،چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم ،روحالله
حضرت پور نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به این مصوبه مجلس
واکنش نشان داد و تاکید کرد :مجلس در وانفسای مشکالت بیشمار
کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید کرد ،در کنار انتقاد نمایندگان
مخالف هشتاد و پنجی شدن این طرح مردم هم از این تصمیم مجلس
به گرمی استقبال نکردند و در حسابهای کاربری خود در پلتفرمهای
مختلف به شدت به مخالفت با آن برخاستند ،این انتقادات موجب شد که
مدافعان این طرح تاکید کنند که این طرح هنوز نهایی نشده و قرار است
در کمیسیون مشترک مجلس اصالح شود ،حتی محمدباقر قالیباف ،رییس
مجلس شورای اسالمی ،نیز این نوید را به مردم داد که مذاکرات کمیسیون
مشترک طرح صیانت به صورت علنی پخش خواهد شد و تصمیمگیریها
در پشت دربهای بسته انجام نمیشود.
از نیمه دوم شهریور ماه ،کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز یکی پس
از دیگری برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت گام اول را
برداشتند و نمایندگان خود در این کمیسیون را انتخاب کردند.
اما این روزها پس از گذشت یکماه درحالی که نگرانیهای مردم برای
به ثمر رسیدن چنین طرحی به تدریج به دست فراموشی سپرده میشد،
حجت االسالم مرتضی آقا تهرانی خبر داد که کمیسیون مشترک بررسی
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیامرسانها اولین جلسه
خود را یکشنبه هفته آینده ( ۱۹مهرماه) برگزار می کند و در این جلسه
اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب خواهند شد ،وی همچنین تاکید
کرد :یکی از نکاتی که مطرح شد و اینجانب هم موافق آن هستم این بود
که مذاکرات جلسات کمیسیون مشترک و مباحثی که مشمول اصل ۸۵
میشوند ،همچون کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس به صورت
مستقیم از رادیو پخش شود.
حال باید منتظر اولین قدم کمیسیون مشترک یعنی چینش اعضای هیات
رییسه کمیسیون باشیم ،آیا این کمیسیون میتواند همزمان با حفظ امنیت
در فضای مجازی ،نگرانی کاربران فضای مجازی را رفع کند؟

