
 

رسانه ها در برابر فتنه «نااميدسازى» بايستند
 اخبار  حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار با اصحاب رسانه و فعاالن حجت االسالم و المسلمين رئيسى در ديدار با اصحاب رسانه و فعاالن فضاى مجازى:

فضاى مجازى اطالع رســانى و سرعت در انتقال اطالعات، اميد بخشى به جامعه و آگاهى 
بخشى صحيح به مردم را از وظايف خطير رسانه ها معرفى و خاطرنشان كرد: رسانه ها در ايجاد 

 ............ صفحه 2«حس» در مردم براى گسترش معروف ها به گستردگى همه ...

ايران روى پله دوم 
تكواندو آسيا سينماِى معمولى هاى قهرمان

8 راهبرد ترويج فرهنگ انس 
و ارتباط مستمر با قرآن كريم

13 15 11
طلسم طال در روز آخر شكست گفتارى از امير سعادتى درباره روند 

 پيشرفت تهيه كنندگى سينماى انقالب اسالمى
فرصت بهره مندى از ماه مبارك رمضان را از دست ندهيم

 :حضرت على
براى هر كارى 
پاداشى است، 

پس براى چيزى 
كار كنيد كه باقى 
مى ماند، و آنچه را 

از بين مى رود، 
رها كنيد. 
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 جامعه   آذرى جهرمى در نشست ديروز با كميسيون هاى امنيت ملى و اقتصادى و صنايع 
و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مديران پيام رســان هاى داخلى گفت يك ميليون 
كاربر تلگرام را حذف كرده اند. اين در حالى است كه چندى پيش نيز اين ادعا توسط وى 
واكنش هايى را در بر داشــت. او در ادامه گفت هفت ميليون نفر پيام رسان هاى داخلى را 

نصب كرده اند و تلويحا به اين موضوع اشاره كرد كه فقط 25 درصد ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرى آصفى

در هفته جارى كه الحاق ايران به كنوانســيون تأمين مالى تروريســم(TF) در 
كميسيون امنيت ملى بررسى مى گردد، برخى از حاميان پيوستن به اين كنوانسيون 
اظهار داشته اند كه براى تأمين منافع ملى و براى ادامه حمايت از گروه هاى مقاومت 

از جمله حزب اهللا لبنان، مى توان حق شرط و تحفظ قرار داد...

آيا تحفظ در TF شدنى است؟

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 4و5

چنگال هاى تيز شده 
براى تصاحب مرواريد 

خليج فارس

بحرين؛ مستعمره 
نوين آمريكا و 

عربستان

غلبه حاشيه«الحاق دولت به 
كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 

تروريسم» بر ابعاد كارشناسى

چالش بر سر 
تصويب اليحه 

ضد امنيتى
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

قدس ادعاى عدم مهاجرت ايرانيان به 
پيام رسان هاى داخلى را واكاوى مى كند

سقوط آزاد تلگرام 
به روايت آمار 

  رهبر معظم انقالب در ديدار صميمانه با دانشجويان، الگوى حيات و حركت انقالبى را تبيين كردند 

مطالبه آرمان ها، اميد به آينده
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

الحاق اولين زيردريايى متوسط  ايران در آذرماه    مهر: فرمانده نيروى دريايى ارتش گفت: نخستين زيردريايى با ابعاد متوسط در آذر ماه 97 به ناوگان نيروى دريايى ارتش ملحق خواهد شد. دريادار حسين 
خانزادى تصريح كرد: اين زيردريايى به همت مراكز دانشگاهى، بخش هاى نيروهاى جهادى نيروى دريايى و شركت هاى دانش بنيان و كارخانه هاى وزارت دفاع جمهورى اسالمى با همكارى نيروى دريايى ساخته شده و 

آزمايش هاى خود را به طور كامل در دريا انجام داده است و مراحل پايانى آزمايش هاى دريايى را مى گذراند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 اخبار  در نشســت صميمانه، پرشــور، 
پرنشاط و 3 ساعته صدها نفر از دانشجويان 
دانشگاه هاى مختلف با رهبر معظم انقالب 
اســالمى، نمايندگان تشــكل هاى مختلف 
علمى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و صنفى 
دانشجويان ديدگاه ها، انتقادها، پيشنهادها و 
مطالبات خود را از ســه قوه و دستگاه هاى 

مختلف بيان كردند.
در اين ديدار كه عصر روز گذشته برگزار شد، 
حضرت آيت اهللا خامنه اى «روحيه جوانى، 
احساس هويت اثرگذار ، انگيزه هاى ايمانى 
و آرمانى جريان هاى دانشجويى و مطالبه گرى 
آرمان ها» را مايه اميد بــه آينده خواندند و 
بر ضــرورت «انقالبى بودن، انقالبى ماندن و 
انقالبى عمل كردن» البته با توجه به ظرايف 
و لوازم آن تأكيد و خاطرنشان كردند: بايد با 
توجه به ظرفيت ها و امكانات كشور، حركت 
پرافتخار به سمت آرمان ها را با قدرت و شتاب 

بيشتر ادامه دهيم.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنان خود، 
ديدار امروز و صحبت هاى دانشجويان را كه 
شامل مسائل متنوعى از موضوعات كشور و 
در بردارنده پيشنهادها، گله ها و اعتراض ها 
بود، جلســه اى به معنى واقعى دانشجويى 
خواندند و گفتند: مهم ترين و برجسته ترين 
نتيجه اين جلســه، نمايان شــدن روحيه و 
حركت پرنشــاط، زنده و با انگيزه در ميان 
دانشــجويان با گرايش هاى مختلف است و 
اين فضاى واقعى، برخالف القائات دشمنان 
و بيگانــگان و برخى عناصــر داخلى درباره 
افسردگى و يأس و نااميدى در دانشگاه هاست.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى افزودند: وجود 
چنين روحيه اى موجب مى شــود دانشجو 
احســاس اثرگذارى كند و بر مبناى همين 

احساس، سخن بگويد و مطالبه كند.
 ايشــان با اشــاره به ســخنان دانشجويان 
در اين ديدار و اعتراض آنان به بســيارى از 
مسائل كشور، بيشتر اين اعتراض ها را وارد 
دانستند و در عين حال خاطرنشان كردند: 
تحقق آرزوهايى كه از طرف جوانان پرشــور 
به راحتى بيان مى شــوند، با در نظر گرفتن 
واقعيات به اين سادگى 
ها امكان پذير نيســت، 
بلكه نيازمند كار و تالش 

و برخى مقدمات است.
اســالمى  انقالب  رهبر 
تأكيد كردنــد: يكى از 
بــراى  مقدمــات الزم 
تحقق آرزوهــا، حضور 
جوانان پرشور و با انگيزه 
در صحنه و فكر و تالش 
برطرف  بــراى  آن هــا 
است.  مشكالت  كردن 
حضرت آيت اهللا خامنه 
اى ســپس بــه بعضى 
دانشجويان  انتقادهاى 
درخصوص برخى نهادها 
اشــاره كردند و گفتند: 
مديريت نهادهايى همچون نيروهاى مسلح با 
رهبرى است اما در قوه قضائيه و صداوسيما 
با وجود آنكه رؤســاى آن ها از طرف رهبرى 
منصوب مى شوند، مديريت آن ها با رهبرى 
نيســت و به عنوان مثال بنده در مواجهه با 
صداوســيما، چه در مديريت فعلى و چه در 
مديريت هاى قبلى، همــواره در موضوعات 

مختلف موضع انتقادى داشته و دارم.

 بر ورود جوانان به دستگاه ها تأكيد 
دارم

حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: راه حل 
اساسى براى برطرف كردن عيوب و مشكالت 
در برخى دســتگاه ها همچون صداوسيما، 
تزريق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگيزه 
به اين دستگاه هاســت و من به آن ها در اين 

خصوص تأكيد كرده ام.
ايشان با تأكيد بر اينكه حركت نظام اسالمى 
و كشور، بدون هيچ ترديدى رو به جلو است، 
گفتند: بارها گفته ام كه آينده بهتر از امروز 
و متعلق به جوانان اســت اما الزمه آن، باقى 
ماندن در صراط مستقيم و حركت مستمر و 

خستگى ناپذير است.
رهبر انقالب اســالمى گفتند: ايــن ديدار 
دانشجويى حامل يك بشــارت و اميدوارى 

بزرگ يعنى وجود جريانى از دانشــجويان 
بــا ايمان، با غيرت و با انگيــزه و مصمم در 
دانشگاه هاســت.حضرت آيت اهللا خامنه اى 
در همين خصوص تأكيد كردند: با توجه به 
اين واقعيت، بايد كسانى كه نسبت به آينده 
و دانشگاه ها ســخن از يأس و نااميدى مى 

گويند، تفكر خود را تصحيح كنند.
ايشــان در ادامه وارد بحث اصلى خود يعنى 
چگونگى «انقالبى بــودن، انقالبى ماندن و 

انقالبى عمل كردن» شدند.

 انقالب تمام شدنى نيست
رهبر انقالب اسالمى ابتدا به تبيين مراحل 
پنج گانه انقالب پرداختند و گفتند: يك تفكر 
غلط از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى وجود 
داشت مبنى بر اينكه انقالب، بعد از تشكيل 
نظام به پايان مى رسد و بايد به سراغ شكل 
دهى نهادها و ديوان ساالرى رفت. اين تفكر 
غلط، انقالب را به معناى تنش، نزاع و كارهاى 

غيرقانونى مى داند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تشــكيل «نظام 
انقالبى و اسالمى» را مرحله دوم برشمردند 
و افزودند: نظام انقالبى و اســالمى، اهداف، 
آرمان هــا و ارزش هايى دارد كه تحقق آن ها 
نيازمند مرحله ســوم يعنى شــكل گيرى 
«دولت انقالبى» است، دولتى كه اركان نظام 

اسالمى را باور داشته باشد.
ايشــان با تأكيد بر اينكه با عملكرد صحيح 
دولت اســالمى و انقالبى و محقق شــدن 
آرمان ها، مرحله چهارم يعنى «جامعه اسالمى 
و انقالبى» شــكل مى گيــرد، گفتند: نظام 
اسالمى، دولت اســالمى و جامعه اسالمى 
زمينه ســاز پنجمين مرحلــه يعنى ايجاد 
«تمدن انقالبى و اســالمى» خواهند شــد، 
بنابراين انقالب هيچ گاه تمام شدنى نيست و 

همواره ادامه دارد.
رهبــر انقالب اســالمى ســپس بــه بيان 
آرمان هاى نظام اسالمى و انقالبى پرداختند 
و خاطرنشان كردند: يكى از اين آرمان ها كه 
بسيار مهم است، «عزت ملى» يعنى احساس 
افتخار ملى مبتنى بر واقعيات متن جامعه و نه 

متكى بر توهمات و تصورات است.
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى، «اعتماد به 
نفس ملى»، «استقالل سياسى، اقتصادى و 
فرهنگى» و «آزادى» اعم از «آزادى انديشه، 
بيــان و عمل» را از ديگــر آرمان هاى نظام 
اسالمى برشمردند و گفتند: اگر آزادى نباشد، 
رشد معنوى و پيشرفت جامعه وجود نخواهد 
داشــت، اما هميــن آزادى نيازمند قانون و 
چارچوب است زيرا در غير اين صورت، منجر 
به ولنگارى خواهد شد كه نمونه هاى آن در 

دنياى غرب موجود است.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى، «اســتقرار 
عدالت»، «پيشرفت مادى و تمدنى به بركت 
فناورى»، «رشد اخالق معاشرتى» و «آماده 
سازى فضا براى رشــد معنويت و رهايى از 
بردگى شهوت و غضب» را از ديگر آرمان ها 
دانســتند و خاطرنشــان كردند: تحقق اين 
آرمان ها در كوتاه مدت امكان پذير نيست بلكه 
نيازمنــد يك حركت بلند مدت و مبتنى بر 

آگاهى و هوشيارى است.

 انقالب بدون آرمان ها فقط تغيير 
مديريت است

ايشان تأكيد كردند: انقالب بدون آرمان ها و 
بدون اســتمرار در واقع فقط تغيير مديريت 
كشــور از افرادى به افراد ديگر خواهد بود، 
بنابراين بايد حركت به سمت آرمان ها ادامه يابد
حضرت آيــت اهللا خامنه اى در جمع بندى 
بخش دوم از سخنان خود با تأييد احساس 

و روحيه مطالبه گرى دانشجويان در زمينه 
آرمان ها گفتند: من از مسائل جامعه از راه هاى 
مختلف مطلع و در جريان امور هستم و با در 
نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسالمى 
در چهل سال گذشته در همه اين آرمان ها 

پيشرفت كرده است.
ايشــان افزودنــد: حتى در زمينــه عدالت 
اگرچه در مقايســه با پيشرفت مورد انتظار، 
عقب ماندگى داريم اما در همين عرصه نيز 
پيشــرفت هاى خوبى داشته ايم كه مقايسه 
ويرانى ها و عقب افتادگى هاى زمان طاغوت 

با اوضاع فعلى، اين مسئله را اثبات مى كند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، آزادى هاى جارى 
در كشــور را در فضاى اجتماعى، سياسى، 
رسانه اى و مجازى غيرقابل مقايسه با خفقان 
رژيم ستم شاهى برشمردند و گفتند: ممكن 
است كســى بگويد چرا در صداوسيما فالن 
انتقاد مطرح نمى شود اما در مقابل، مسئوالن 
دولتى مكرر از مطالب انتقادى صداوسيما و 

برخى بخش هاى خبرى شكايت مى كنند.
رهبر انقالب با يادآورى پيشرفت هاى ملموس 
و عينى در زمينه هاى علم و فناورى افزودند: 
در زمينه آرمان ها نيز چنين پيشرفت هايى 
داشته ايم البته نبايد به اين حد قانع باشيم 
بلكه بايد با توجه بــه ظرفيت ها و امكانات 
كشــور، اين حركت پرافتخــار را با قدرت و 
شتاب بيشــتر ادامه دهيم. سخنان حضرت 
آيت اهللا خامنه اى در جمع هزاران دانشجو 
با بررســى عوامل و موانع پيگيرى آرمان ها 

ادامه يافت.
ايشان «حكومت انقالبى» و «دولت انقالبى» 
به معناى مجموعه مديريتى كشور را از عوامل 
تحقق آرمان ها خواندند و افزودند: اگر در اين 
عامل مهم اختالل ايجاد شود، حتماً در مسير 

انقالب با مشكل مواجه خواهيم شد.
رهبر انقالب قشــرهاى اثرگــذار از جمله 
و  هنرمنــدان  حوزويــان،  دانشــگاهيان، 
دانشــمندان را از ديگر عوامل تســريع در 
حركت به سمت آرمان ها برشمردند و گفتند: 
نيروهاى جوان به عنوان پيشران و لكوموتيِو 
حركت عمومى كشــور مى توانند در تحقق 

آرمان ها نقش مهمى داشته باشند.
«روحيه اميد، عــزم و برنامه ريزى» از ديگر 
مسائلى بود كه حضرت آيت اهللا خامنه اى در 
بحث عوامل پيشرفت آرمان ها به آن ها اشاره 
كردند.ايشــان در همين زمينه خاطرنشان 
كردند: كسانى كه يأس و نوميدى به جامعه 
پمپاژ مى كنند، ممكن است دشمن نباشند 

اما حتماً كار آن ها، همان كار دشمن است.

 موانع تحقق آرمان ها كدام است
رهبر انقالب اسالمى در تبيين موانع تحقق 
آرمان هــا به يك نكته خــاص پرداختند و 
گفتند: برخى مــى گويند چرا رهبرى همه 
مشكالت را گردن آمريكا و انگليس خبيث 
مى اندازد، اين يك برداشت اشتباه است چرا 
كه بنده بيشتر مشــكالت و موانع را داخلى 
و درونى مى دانم كه البته دشمنان از آن ها 

سوءاستفاده مى كنند.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى، «درســت 
نفهميدن مسائل كشور و مسئله انقالب» را از 
جمله موانع تحقق آرمان ها دانستند و تأكيد 
كردند: دانشــجويان و عناصر فكرِى مؤمن و 
انقالبِى حوزه و دانشگاه روى اين موضوع كار 
كنند.رهبر انقالب «درست نشناختن محيط» 
و «اشتباه گرفتن جبهه دوست و دشمن» را 
از ديگر موانع اســتمرار حركت به ســمت 
آرمان هــا خواندند و افزودنــد: «بى ارادگى، 
تنبلى و بى صبرى» نيز موجب كندى اين 

حركت مى شود.

ايشــان در همين زمينه افزودند: در مقابل 
«خشم انقالبى»، «صبر انقالبى» هم داريم 
به گونه اى كه اميرمؤمنان نيز به عنوان مظهر 
كامل و تام و تمــام عدالت در مواقعى صبر 

پيشه مى كرد.
«ســرگرم نشــدن به مســائل و بهانه هاى 
اختالف انگيز و ويران كننده» و نيز «درگير 
حاشيه ها نشدن» از ديگر توصيه هاى مؤكد 
رهبر انقالب بود. ايشان به عنوان مثال درباره 
اصلى شدن حاشــيه ها گفتند: در مسئله 
فضاى مجازى و فالن پيام رسان، يك كارى 
بايد انجام بگيرد و يــك كارى هم در حال 
انجام است، اما پرداختن افراطى و تفريطى 
به اين مسئله، مصداق درگير شدن با حاشيه 
هاست. رهبر انقالب اسالمى پس از تشريح 
موانع درونى تحقق آرمان ها، به تبيين موانع 

بيرونى اين روند پرداختند.
«تزريق ناتوانى و نوميدى به جامعه ايران»، 
«القاء مردمســاالرى واقعى ايران به عنوان 
ديكتاتورى»، «تبيين هاى دروغ و غيرواقعى 
و تحريف حقايق تاريخى از جمله درباره رژيم 
فاسد، وابسته، ديكتاتور و بشدت ضعيف ستم 
شــاهى»، «كوچك جلوه دادن پيروزى ها و 
برجســته كردن نقاط ضعف»، «كارشكنى 
و تحريــم» از جمله عوامــل بيرونى بود كه 
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى آن ها را مانع 

شتاب گرفتن تحقق آرمان ها برشمردند.

 ضعف مديران به نظام منتسب نشود
ايشان در همين زمينه به يك روال غلط يعنى 
منتسب كردن ضعف هاى مديريتى به نظام 
اشاره كردند و افزودند: برخى، كارهاى غلط 
بعضــى مديران را با هياهو به همه مجموعه 
مديريتى كشور تعميم مى دهند و حتى آن 
را به نظام اسالمى منتسب مى كنند تا نظام را 
زير سؤال ببرند كه بايد بشدت به اين مسئله 

توجه داشت.
رهبــر انقــالب در نوعــى جمع بنــدى از 
سخنانشان به دانشجويان خاطرنشان كردند: 
نظام در ميانه كارزار عظيمى قرار دارد و شما 
كه در وسط اين كارزار همه جانبه هستيد، 
بايد اين رويارويى را احساس و درك كنيد و 
با شناخت طرف مقابل، وظايف انقالبى خود 

را بشناسيد و به آن ها عمل كنيد.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد كردند: 
انقالبى گــرى به معناى «مشــى صحيح، 
عاقالنــه، شــجاعانه و پرانگيــزه» فقط در 
بســتر نظام اســالمى معنادار و امكان پذير 
اســت، بنابراين كسانى كه نظام و بنيان ها و 
ارزش هاى آن را زير سؤال مى برند و تخريب 
و ساختار شكنى مى كنند، در واقع در حال 

ويرانگرى هستند، نه انقالبى گرى.
رهبــر انقالب اســالمى، تكــرار و تأكيد بر 
آرمان ها در جامعــه و مطالبه گرى آن ها را 
بسيار ضرورى خواندند و خاطرنشان كردند: 
اگر تهاجم وســيع و پرحجم ضد انقالب به 
افكار عمومى، با برجســته كردن و مطالبه 
گرى آرمانى روبه رو نشــود، قطعاً ويرانگرى 
خواهد كرد. ايشان تأكيد كردند: لشكر جوانان 
مؤمن و انقالبى بايد وارد ميدان مطالبه دائم 
و هوشيارانه آرمان ها و كمك به تحقق اهداف 
انقالب شود و در مقابل تخريب افكار عمومى 
و فضاهاى نخبگانى و مديريتى، ســد ايجاد 

كند.

 صراحت و شجاعت مطالبه داشته 
باشيد

حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى، صراحت و 
شجاعت در مطالبه آرمان ها را با همان زبان 
ويژه جوانان مؤمن و انقالبى، كامالً ضرورى 
برشــمردند و افزودند: بايد در افكار عمومى 
اشــرافى گرى و وابستگى فكرى نفى و طرد 
شود. ايشان ترجيح كاالهاى خارجى به ايرانى 
را يك مشكل جدى ذهنى در جامعه دانستند 
و افزودند: بايد تحرك و تحولى فكرى و قوى 
شكل بگيرد تا برداشت غلط بهتر بودن جنس 

خارجى از ذهن ها پاك شود.
رهبر انقالب، «مطالبه سبك زندگى اسالمى- 
ايرانــى» و «مقابله با الابالى گرى، تنبلى، بى 
هويتى و دين ستيزى» را از ديگر ضروريات 
حركت انقالبى دانشجويى خواندند و تأكيد 
كردنــد: البته همــه اين ضروريــات بايد با 
حوصله، هوشمندى و صبر انقالبى انجام شود.

رهبر معظم انقالب در ديدار صميمانه با دانشجويان، الگوى حيات و حركت انقالبى را تبيين كردند

مطالبه آرمان ها، اميد  به آينده

  اين كشورهاى اروپايى كه دولت آقاى روحانى زحمت كشيده و با آن ها درباره تداوم 
برجام مذاكره مى كند از خود اختيار و قدرتى ندارند و مهره و دســت نشانده آمريكا 

هستند. اين جنگ زرگرى بين آن ها هم توطئه است.9150000210
  چرا صدا و سيما مشــكالت مردم را كتمان مى كند؟ چرا رسانه ها فقط از دولت 
حمايت مى كنند؟ چرا مى خواهند اين گونه وانمود كنند كه همه چى آرام بوده و مردم 
هيچ مشــكلى ندارند؟ دولت فكرى به حال ركود، تورم، بيكارى و وضعيت معيشتى 

مردم بكند.9120008675  
  جالب اســت در قضيه توافق هســته اى، آمريكا به اروپا تشــر مى زند كه يا ما يا 
ايران(يعنى بين ما و ايران يكى را انتخاب كنيد) اما اروپايى ها مى گويند فقط برجام! 
ما هم كه اين وسط كشك هستيم و تا پايان دوره رياست جمهورى آقاى روحانى اين 

دور باطل در قضيه برجام را نظاره و تحمل كنيم.9110006339 
  در جــواب آقايى كه چند روز پيــش در پيامكى با حمايت از آقاى احمدى 
نژاد گفته بود كه در زمان رياســت جمهورى ايشان با وجود تورم كار و كاسبى 
مردم خوب بود، بايد بگويم آقاى عزيز توجه كنيد كه ريشه همه مشكالت اعم 
از ركود و تورم به زمان ايشان برمى گردد. آقاى احمدى نژاد 45 هزار تومان به 
مردم داد اما در مقابل با وارد كردن اجناس چينى و تركى و همين طور افزايش 

آب و برق و افزايش نرخ كاالها كشور را نابود كرد.9350004292  
  اگر برجام جديد منافعى براى ما نداشــت، دستكم باعث شناخت و رسوايى 

آمريكاى جهانخوار شد! 9150009278
  در مصوبــه مجلس در صورت بهره بردارى و ايجاد مشــاغل مزاحم، مالك 
بايد 10 برابر عوارض بيشــترى پرداخت كنــد، ولى چون درآمد تجارى موقت 
باالست اين مصوبه را ابالغ نمى كنند تا مشاغل تعطيل نشود و پول هنگفت به 
جيب بزنند و در اين بين آســايش مردم اصًال مهم نبوده و شكايت ما به جايى 

نمى رسد.9150002735 
  از اول مــاه رمضــان براى خانواده چهار نفره خــودم كه دو نفر هم روزه 
مى گيرند نتوانستم نيم كيلو گوشت تهيه كنم. مسئوالن محترم به فكر مردم 

باشند. 9150009603  
  گرانــى و تورم كم بود كه حاال اعتصاب كاميون دارها هم بر آن افزوده و 
قوز باالى قوز شــده است، به طورى كه اكنون هندوانه كيلويى3000 تومان 
و ســبزى خوردن هم به 5000 تومان رسيده است. اين وسط دود گرانى ها 

فقط به چشم طبقه ضعيف جامعه مى رود.9150007797  
  اصطالح جديدى بين مردم رايج شــده كه اگر بخواهند كسى را به وعده 
و شــعار متهم كنند، آقاى روحانى را مثال مى زنند. خدا آخر و عاقبت ما را 

ختم به خير كند.  9150007797  

حجت االسالم و المسلمين رئيسى در ديدار 
با اصحاب رسانه و فعاالن فضاى مجازى:

رسانه ها در برابر 
فتنه نااميدسازى بايستند

آستان نيوز: حجــت االسالم و المسلمين سيد 
ابراهيم رئيسى در ديدار با اصحاب رسانه و فعاالن 
فضاى مجازى اطالع رســانى و سرعت در انتقال 
اطالعات، اميد بخشى به جامعه و آگاهى بخشى 
صحيح به مردم را از وظايف خطير رسانه ها معرفى 
و خاطرنشان كرد: رســانه ها در ايجاد «حس» در 
مردم براى گسترش معروف ها به گستردگى همه 
بايدها و نهى از منكرها به گستردگى همه نبايدها، 

نقش تعيين كننده اى دارند.
وى افزود: اصحاب رســانه در اطالع رسانى نبايد 
حب و بغض شخصى و جناح بندى هاى سياسى 
را دخيل كنند و تنها براى رضاى خدا و اصالح امور 
اجتماعى كشور اطالع رسانى دقيق و صحيح داشته 
باشند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد 
بر اينكه بر اساس نگاه قرآنى شاخص اعتدال براى 
حركت هاى اجتماعى و رســانه ها در جامعه، ولى 
خداست. گفت: امروز دشمن در مواجهه با انقالب 
اسالمى راهبرد نااميدسازى و ايجاد يأس در مردم را 
در دستور كار دارد و از همين رو رسانه هاى دشمن 
تالش دارند كاســتى هاى يك بخش كوچك را به 

كل نظام اسالمى نسبت دهند.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى با بيان اينكه 
خبرگزارى ها و رسانه هاى كشور با آگاهى بخشى 
صحيــح مى تواننــد توطئه هاى اســتكبار را در 
نااميدسازى مردم خنثى كنند، عنوان كرد: دشمن 
به دنبال تطهير چهره جرياناتى اســت كه به اين 
كشور و مردم ظلم كرده اند، از جمله  اينكه تالش 
دارند چهره رژيم پهلوى را به عنوان يك حكومت 
طرد شده از سوى مردم كه خيانت هاى بسيار را به 

كشور كرده، تطهير كنند.
وى بــا تأكيد بر ضرورت لــزوم معرفى خدمات و 
دســتاوردهاى نظام مقدس اســالمى، بيان كرد: 
در آستانه 40 ســالگى نظام مقدس اسالمى بايد 
خدمات بسيار گسترده اين نظام به امت اسالمى و 
دنيا معرفى شود كه رسانه ها نقش مهمى در تبيين 
اين خدمات دارند. وى رسانه سياسى را رسانه اى كه 
نياز كشور را مى شناسد و بر اساس اين نياز ايفاى 
نقش مى كند، معرفى و تصريح كرد: رســانه هاى 
كشــور جزئى از نظام جمهورى اسالمى هستند، 
بنابراين بايد با نگاه به منافع ملى در جهت كمك به 
بالندگى كشور و رفع مشكالت مردم حركت كنند.

وى اظهار كرد: از ابتداى حضور در آســتان قدس 
رضوى به روزنامه قدس تأكيد كردم كه ستونى را 
براى حرف مردم باز كند و تنها تريبون يك طرفه 
براى سخنان آستان قدس نباشد، بلكه تالش كند 

انعكاس دهنده سخنان مردم نيز باشد.
حجت االسالم و المســلمين رئيسى با تأكيد بر 
ضرورت طرح ديدگاه ها و سخنان مردم در رسانه ها، 
ابراز كرد: رسانه ها نبايد به گونه اى عمل كنند كه گويى 
كاستى ها و نواقص را نمى بينند و از برخى سختى ها 
و دشوارى هاى پيش روى مردم بى اطالع هستند.
وى با اشاره به اينكه بيان مشكالت مردم و انعكاس 
خواست اليه هاى مختلف اجتماع از ضروريات براى 
رسانه هاست، بيان كرد: بايد سخن مردم در رسانه ها 
جايگاه داشته باشد، اصحاب رسانه بايد اجازه طرح 
ديدگاه ها توســط مردم را بدهنــد و پل ارتباطى 
ميان مردم و مسئوالن باشند، تحقق اين امر براى 
مردم خود اميدآفرين است. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در بخش ديگرى از سخنان خود به 
ضرورت پيوست هاى رسانه اى براى طرح ها اشاره 
و خاطرنشــان كرد: طرح زير ســايه خورشيد در 
دوران آيت اهللا واعظ طبســى آغاز شد و در دوره 
جديد نيز سعى كرديم از حيث كميت و كيفيت 
اين طرح را توسعه بخشيم، البته معترف هستيم 
كه بايد پيوست هاى رســانه اى اين طرح تقويت 
و مستندســازى بهتر انجام شود. حجت االسالم 
و المســلمين رئيســى اظهار كرد: آستان قدس 
رضوى جزو معدود دســتگاه هايى بود كه تا آخر 
سال گذشــته و حتى يك ماه بعد از سال جارى 
در كنار مردم كرمانشاه ماند و خدمت رسانى كرد.
وى اضافه كرد: مســئله امالك سرخس كه براى 
34 سال موضوعى حل نشدنى ميان آستان قدس 
رضوى و بســيارى از مردم آن خطه بود، در سال 
گذشــته حل شد كه نتيجه آن تثبيت بسيارى از 

روستائيان در روستاها بود.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى عنوان 
كرد: درهاى آســتان قدس رضوى به روى تمام 
رســانه هاى كشور باز اســت، اما اين مهم را نيز 
بايد مدنظر داشت كه حضور رسانه ها به گونه اى 
برنامه ريزى شــود كه فضــاى روحانى و معنوى 
حرم براى زائــران از بين نرود. وى با اشــاره به 
اينكه فضاى مجازى بسترى بسيار مناسب براى 
گســترش نذر و وقف است كه بايد بيش از پيش 
مورد توجه قرار گيرد، افزود: بناى آســتان قدس 
رضوى شفافيت امور اين آستان براى جامعه است، 
مردم بايد در جريان امور باشند تا بدانند نذورات 
و موقوفات آن ها در چه مسيرى استفاده مى شود. 
حجت االســالم و المسلمين رئيســى در پايان 
نقش رســانه ها را در حفظ تداوم ســالمت نظام 
ادارى كشور حائز اهميت خواند و گفت: انتخاب 
روش هــاى صحيح براى ايجــاد اميد، همد لى و 
نشــاط در جامعه توسط رســانه ها از موضوعات 
حائــز اهميت اســت. پيش از اظهــارات توليت 
آســتان قدس رضوى، آقايــان نصرپور مديركل 
صدا و سيماى خراسان رضوى، فياضى مديرعامل 
خبرگزارى رضوى، خرمى مديرمســئول روزنامه 
شهرآرا، شيخانى مدير خبرگزارى تسنيم خراسان 
رضوى و نيز حجت االسالم كازرونى و رضا حاتمى 
از فعاالن فضاى مجازى به نمايندگى از حاضران 

در مراسم به تشريح ديدگاه هاى خود پرداختند.

خبر

صداى مردم   

گزارش روز

خبــــــر

گزارشى درباره رأى ضد ايرانى يك دادگاه آمريكايى
وقتى متهِم 11سپتامبر شاكى مى شود

روزهــاى  در  سياســت-مهدى زارع: 
گذشــته اخبارى از محاكمه كشورمان در 
يكى از دادگاه هاى آمريكا منتشر شد. بنابر 
خبرهاى اين دادگاه، «جمهورى اســالمى 
ايران، ســپاه پاســداران و بانك مركزى» 
محكوم به پرداخــت غرامت به بازماندگان 
حادثه 11سپتامبر شده اســت. در حادثه 
11ســپتامبر 2001، برج هاى اقتصادى دوقلوى نيويورك براثر اصابت دو هواپيماى 
انتحــارى فروريخت و در مجموع حدود 3000 نفــر جان باختند. هواپيماربايان در 
مجموع 19 نفر بودند. از اين تعداد 15 تبعه عربستان، 2 تبعه امارات، يك تبعه مصر 
و يك تبعه لبنان معرفى شــدند. تيم عملياتى حادثه11سپتامبر همه عرب و عضو 
ســازمان القاعده بودند. حال پس از 17 سال دادگاه فدرال آمريكا در حكمى ايران را 
به پرداخت غرامتى به مبلغ 6 ميليارد دالر به خانواده بازمانده هاى اين حمله محكوم 
كرده اســت.اين شكايت در سال 2004 تسليم دادگاه شــده بود، اما براى 12 سال 
مسكوت ماند؛ زيرا مغاير با اصل «مصونيت حاكميتى» مصوب 1976 تشخيص داده 
شــد كه از كشورها در برابر دادخواست هاى كيفرى دفاع مى كند. اما در سال 2016 
كنگره آمريكا طرحى را به تصويب رساند كه ضمن آن خانواده قربانيان حمالت 11 
سپتامبر مى توانستند از دولت هاى حامى تروريسم كه در حمالت تروريستى دخيل 
بوده اند، شكايت كنند.حال يك قاضى آمريكايى فقط طبق آنچه كميسيون مستقل 
تحقيقات 11ســپتامبر در بخش «كمك ايران و حزب اهللا لبنان به القاعده» گزارش 
خود آورده بود، ايران را به پرداخت اين غرامت محكوم كرده اســت. در اين گزارش 
آمده اســت كه 14 نفر از هواپيمارباها در فاصله ســال هاى 2000 تا 2001 به ايران 
سفر كرده اند. اين كميسيون مدركى براى اثبات اين ادعاى خود ارائه نداده است. اما 
اين همه ماجرا نيست. پيش از اين هم در اسفند 1394 يك دادگاه ديگر در آمريكا، 
ايران را به پرداخت بيش از 10 ميليارد دالر غرامت به قربانيان حادثه تروريستى 11 
ســپتامبر محكوم كرد. پس از صدور اين حكم سخنگوى وقت كميسيون قضايى و 
حقوقى مجلس شوراى اسالمى با رد كردن رأى دادگاه و غيرقانونى بودن آن، گفت: 
با اين حال با توجه به اينكه ايران، اموال بلوكه  شده قابل توجهى در آمريكا دارد، آن ها 
مى توانند اموال ايران را به نفع خود و شهروندانشان مصادره كنند هرچند خبرگزارى 
انتخاب معتقد است با توجه به تعهدات دولت آمريكا به ايران در قرارداد سال 1359 
الجزاير، دولت آمريكا به لحاظ حقوقى توان اجرايى كردن اين احكام را ندارد. براساس 
آخرين آمار منتشــر شده كه خبرگزارى ايسنا در گزارشى آن را آورده است، بيش از 

12ميليارد دالر از اموال ايران در آمريكا بلوكه شده است.

 چه بايد كرد؟
هرچند مبلغى كه اين دادگاه ادعا كرده است نسبتاً باالست، اما نكته مهم تر اين است 
كه گويا طرح دعاوى مربوط به 11سپتامبر عليه كشورمان در آمريكا در حال تبديل 
شــدن به يك امر عرفى است. آيا مسئوالن كشورمان بنا ندارند در مقابل اين اتفاق 
موضع محكمى اتخاذ كنند و فقط به  بهانه بى اعتبار بودن رأى دادگاه، صورت مسئله 
اين چالش را براى خودشان پاك مى كنند؟ آن هم در شرايطى كه با كمترين تدبيرى 
مى توان ماجراى 11سپتامبر را به يك رسوايى عليه دولت آمريكا تبديل كرد.يكى از 
اتفاقات مثبتى كه در همين زمينه به نفع كشورمان رخ داده است و  مى تواند به برگ 
برنده ما در اين قائله تبديل شود، برخوردارى از پشتوانه نخبگانى درون اياالت متحده 
است. به عنوان مثال، «اسكات بنت» افسر سابق ارتش آمريكا پيش از اين در مصاحبه با 
پرس تى وى گفته بود: طراحان اصلى حمالت 11 سپتامبر، خود آمريكا، سيا، اسرائيل، 
موســاد و عربستان بوده اند.همچنين در روزهاى گذشته 78 نفر از فعاالن و نخبگان 
آمريكايى در نامه اى به وزارتخانه هاى خارجه و دادگسترى ايران براى شهادت به نفع 
ايران در دادگاه 11 سپتامبر اعالم آمادگى كردند. اين افراد جزو متخصصان و نخبگانى 
هســتند كه تحقيقات وسيعى در حوزه حادثه 11سپتامبر انجام داده اند.در اين نامه 
آمده است: «ما از جمهورى اسالمى ايران مى خواهيم كه فورى به حكم دادگاه منطقه 
جنوبى نيويورك اعتراض كند». در نامه مذكور، نام چند ســازمان و نهاد حقوقى كه 
ايران مى تواند با كمك آن ها پرونده اعتراضى خود را عليه حكم اخير دادگاه آمريكايى 
پيش ببرد، هم آمده است. آخرين تاريخ اعتراض به رأى اين دادگاه ديروز بوده است. 

در همين حال بهرام قاسمى در آخرين ساعات ديروز از اعتراض رسمى ايران به راى 
دادگاه،از طريق مراجع رسمى خبر داد.

روحانى براى شركت در اجالس شانگهاى
 به چين مى رود

مهر: رئيس جمهورى ايــران به دعوت همتاى چينى خود براى شــركت در 
نشست سازمان همكارى شانگهاى به چين مى رود.

بــه گزارش رويترز، وزارت خارجه چين ديروز از ســفر حســن روحانى رئيس 
جمهورى ايران به اين كشــور، براى شــركت در نشســت ســازمان همكارى 

شانگهاى خبر داد.
در بيانيه وزارت خارجه چين به تاريخ دقيق سفر روحانى اشاره نشده حال آنكه 
اين نشســت در روزهاى 16 تا 20 خرداد ماه در شهر «چينگ دائو» در شمال 
چيــن، برگزار خواهد شــد. ايران در حال حاضر يكى از اعضاى ناظر ســازمان 
همكارى شانگهاى محســوب مى شود، هرچند مدت ها پيش درخواست رسمى 

خود را براى عضويت كامل در اين سازمان منطقه اى ارائه داده است.

اگر آزادى نباشد، 
رشد معنوى و 
پيشرفت جامعه 
وجود نخواهد 
داشت، اما همين 
آزادى نيازمند قانون 
و چارچوب است 
زيرا در غير اين 
صورت، منجر به 
ولنگارى خواهد شد 
كه نمونه هاى آن در 
دنياى غرب موجود 
است

بــــــــرش

وقتى متهِم 

11ســپتامبر 2001، برج هاى اقتصادى دوقلوى نيويورك براثر اصابت دو هواپيماى 

شماره پيامك: 30004567

امروز درباره موسسات مالى و اعتبارى قرائت مى شوددور سوم  اواخر خرداد برگزار مى شود
طرح سؤال از رئيس جمهور در صحن علنى مجلسمذاكرات ايران و اروپا درباره «يمن» 

ايسنا: دور ســوم مذاكرات ايران و كشورهاى 
انگليس، آلمان،  فرانسه و ايتاليا به همراه اتحاديه 
اروپا (EU/E4) درباره بحران يمن در اواخر خرداد 
در بروكســل مقر اتحاديه اروپا برگزار مى شود.
سيدعباس عراقچى معاون سياسى وزيرخارجه 
كشورمان در گفت وگوى ويژه خبرى در پاسخ 
به پرسشــى مبنى بر اينكه در جريان ديدار و 
گفت وگوهاى اخير ايران و ســه كشور اروپايى، 
مذاكراتى درباره مسائل موشكى كشور صورت 
گرفته است، با رد اين موضوع، تصريح كرد: ما 
فقط در موضوع يمن با چهار كشــور فرانسه، 
انگليــس، آلمان و ايتاليا به همراه اتحاديه اروپا 
به داليل انســانى و شرايط بد مردم اين كشور 

مذاكره كرده ايم. در پى اين اظهارات عراقچى، 
برخى از رســانه ها مدعى شــدند كه مذاكرات 
ايران با EU/E4 به شروط دولت آمريكا براى از 
سرگيرى مذاكرات با ايران ارتباط دارد؛ در حالى 
كه قبل از اعالم اين شروط، ايران و چهار كشور 
اروپايى در موضوع يمن با يكديگر دو دور مذاكره 

كرده بودند.

فارس: نماينــده قم در مجلس از اعالم وصول 
طرح ســؤال از رئيس جمهور در جلسه علنى 
امروز مجلــس خبر داد و گفــت: طبق قانون 
رئيس جمهــور يك مــاه فرصــت دارد براى 
پاســخگويى در صحــن علنى حضــور يابد. 
حجت االسالم مجتبى ذوالنور عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى، اظهار داشــت: سؤال از رئيس جمهور 
راجع به مؤسســات مالى و اعتبارى سير بسيار 
طوالنــى نزديك به يك ســال دارد كه هيئت 
رئيسه مجلس حدود هشت ماه نسبت به سؤال 
جديت به خرج نداد و آن را نگه داشت به اميد 
اينكه با تعامل ســه قوه مشكل حل شود،  ولى 

حل نشد. وى افزود:  چند بار با البيگرى و رايزنى، 
نماينــدگان را وادار كردند امضاى خود را پس 
بگيرند. در نهايت بنده سؤال را دوباره طرح كردم 
و تعداد امضاها به حدنصاب رســيد اما دوباره 
تعــداد امضاها را از حدنصاب انداختند و دوباره 
رايزنى كرديم و باز هم تعداد امضاهاى سؤال از 

رئيس جمهور به حد نصاب رسيد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مراسم ترتيل خوانى قرآن از شبكه ماهواره اى امام رضا پخش مى شود  آستان: همزمان با ايام ماه مبارك رمضان مراسم ترتيل خوانى قرآن كريم به صورت زنده از شبكه ماهواره اى امام رضا(ع) 
پخش مى شود. به همت معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى در ايام ماه مبارك رمضان، برنامه ترتيل قرآن كريم در نوبت صبح به همراه تصاوير زنده اقامه نماز صبح از شبكه ماهواره اى امام رضا(ع) روى 

آنتن مى رود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رئيس اداره امور تسهيالت زائرين حرم مطهر رضوى خبر داد
زندانيان شهرستان تربت جام

ميهمان خوان با بركت حضرت رضا 
مــروج  قدس/محمدحســين 
كاشانى: رئيس اداره امور تسهيالت 
زائرين حرم مطهر رضــوى از توزيع 
غــذاى گرم ومتبرك ميهمانســراى 
بارگاه منورامام هشــتم(ع) در وعده 
افطــار در بيــن زندانيــان ندامتگاه 
شهرســتان تربت جام در ماه مبارك 

رمضان سال جارى خبر داد.
«حسين راست نژاد» به خبرنگار قدس گفت: با موافقت قائم مقام توليت معززآستان 
قدس رضوى و مساعدت و حمايت معاونت اماكن متبركه و امور زائرين اين نهاد مقدس، 
براى اولين مرتبه در سطح كشور، 1500 پرس غذاى متبرك و گرم ميهمانسراى حرم 
مطهر امام رضا(ع) در وعده افطار در بين زندانيان ندامتگاه شهرستان تربت جام و در 
شب والدت باسعادت كريم اهل بيت(ع) حضرت امام حسن مجتبى(ع) در ماه مبارك 

رمضان سال جارى توزيع مى شود.
وى ادامه داد: در ايام تعطيالت نوروز سال 1397، ايستگاه استقبال از زائرين نوروزى در 
محورارتباطى تربت جام به مشهد مقدس در نزديكى زندان اين شهرستان واقع شده 
بود و مسئولين اين زندان نيز به دليل انتساب اين ايستگاه به تشكيالت منسوب به 
بارگاه مطهرامام هشتم (ع)، متقاضى توزيع غذاى متبرك ميهمانسراى حضرت رضا(ع) 

در بين زندانيان شهرستان تربت جام شدند.
رئيس اين اداره خاطرنشــان كرد: بعداز سپرى شــدن تعطيالت نوروزى درخواست 
مســئوالن زندان شهرستان تربت جام به اســتحضار مراجع مربوط در آستان قدس 
رضوى رســانده شــد و پس از پيگيرى از مديران و مسئوالن ارشد اين نهاد مقدس 
در نهايت با موافقت قائم مقام توليت معزز آستان قدس رضوى و حمايت و مساعدت 
معاونت اماكن متبركه و امور زائرين، قرار شــد در شب نيمه ماه مبارك رمضان و در 
آستانه والدت با سعادت كريم اهل بيت(ع) حضرت امام حسن مجتبى(ع)، مطابق با 
نهم خرداد سال جارى، تعداد 1500 پرس غذاى متبرك و گرم ميهمانسراى حضرت 

رضا(ع) در بين زندانيان ندامتگاه شهرستان تربت جام توزيع شود.
راست نژاد متذكر شد: توزيع غذاى متبرك مهمانسراى حضرت رضا(ع) در بين زندانيان 
براى اولين مرتبه در سطح كشوراست كه توسط مجموعه آستان قدس رضوى انجام 
مى شود و انجام اين كارموجب مى شود تاعالوه بر بهره مندى زندانيان از خوان با بركت 
امام هشتم(ع)، تأثيرات روحى و روانى بسزايى در بين آنان داشته و اين افراد به نوعى 
خود را ميهمان سفره با بركت و خوان متبرك امام ضامن و ثامن حضرت امام رضا(ع) 

در ماه ضيافت الهى، احساس مى كنند.

مسئول نمايندگى خادم ياران رضوى نيشابور خبر داد
توزيع سبد غذايى متبرك بين سيل زدگان نيشابور

فارس: مسئول نمايندگى خادم ياران رضوى نيشابور گفت: سبد غذايى متبرك 
با حضور خدام افتخارى بارگاه منور و ملكوتى حضرت على بن موسى الرضا(ع) در 

منطقه سيل زده اردسمان نيشابور توزيع شد.
احمد گياهى گفت: پس از گذشــت 10 روز از ســيل اردسمان نيشابور به همت 
آستان قدس رضوى، ارزاق عمومى متبرك توسط خادم ياران رضوى اين شهرستان 

بسته بندى و بين خانواده هاى سيل زده توزيع شد.
وى ارزش ريالى اين ارزاق را 170 ميليون ريال دانست و اظهار داشت: 400 پرس 
غذاى گرم نيز تهيه و توسط خيرين و خادمين افتخارى حضرت در دو مرحله توزيع 
شــد. مسئول نمايندگى خادم ياران رضوى نيشابور ادامه داد: تعدادى از خادمين 
در ساعات اوليه اين حادثه با حضور در مناطق سيل زده اقدام به تخليه آب منازل 
كردند. گياهى متذكر شد: اين نمايندگى تالش مى كند، به همت آستان قدس و 

خيرين لوازم خانگى از بين رفته مردم در سيل را تهيه كند.
وى بيــان كرد: عالقه مندان براى ثبت نام در اين نمايندگى مى توانند به ســايت 

http://khademyar.aqr.ir مراجعه كنند.

خـــبر

دينى  منابع  در  چكنه   زهرا  قدس/   
تأكيد شده است كه يكى از آداب و شرايط 
استجابت دعاى انسان، شركت در دعاهاى 
دسته جمعى است، بخصوص در اين ماه با 
فضيلت كه دعا بيش از هر زمان ديگر به 
اجابت مى رسد و پرودگار متعال از بندگان 
خود مى خواهد «اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُكْم» مرا 

بخوانيد تا اجابت كنم شما را....
چند سالى است كه در تمامى سحرهاى ماه 
مبارك رمضان فرصتى فراهم شــده است تا 
در ويژه برنامه مناجات خوانى كه به صورت 
متمركز در رواق امــام خمينى (ره) تدارك 
ديده شــده است، عموم زائران حريم رضوى 
در قطعه اى از بهشت با معبود خود نجوا كنند.

 مناجات خوانى رمضانى امسال 
در رواق امام خمينى

به گفته حجت االسالم و المسلمين سيد جالل 
حســينى معاون تبليغات اســالمى آستان 
قدس رضوى در ماه مبارك رمضان امســال 
نيز همچون ســال هاى گذشته از سوى اين 
معاونت ويژه برنامه مناجات خوانى سحرگاهى 

تدارك ديده شده است.
وى با بيان اينكه اين ويژه برنامه ها با حضور 
مداحان معروف كشــورى از ســاعت 12 تا 
2:30 بامداد در رواق امام خمينى(ره) تدارك 
ديده شده اســت و از رسانه ملى نيز پخش 
مى شود، اظهار مى كند؛ نظرسنجى ها حاكى 
از آن اســت كه ويژه برنامه مناجات خوانى 

ســحرهاى ماه مبارك رمضان با اســتقبال 
پرشــور و اعالم رضايت  مندى زائران مواجه 
شده است و خادمان فرهنگى حرم رضوى به 
صورت ويژه ترى در رمضان امسال اين برنامه 

را برگزار كرده اند.
حجت االسالم حســينى با اشاره به اينكه 
امســال قبــل از قرائت مناجــات برنامه 
سخنرانى با حضور حجج اسالم تراشيون، 
ماندگارى و... برگزار مى شــود، مى افزايد: 
پس از مناجات خوانى ذاكــران و مداحان 
خانــدان عصمــت و طهارت بــه قرائت 
زيارت جامعــه كبيره،  ابوحمــزه ثمالى،  
مناجات اميرالمومنين در مســجد كوفه 
و... مى پردازند. حجت االسالم و المسلمين 
حســينى مى گويد: طبق برنامه  ريزى  هاى 

صورت گرفته در 15 شب اول ماه مبارك 
رمضان برنامــه مناجات خوانى حرم مطهر 
امام رضا(ع) بــا حضور محمود كريمى در 
رواق امام خمينــى(ره) در حال برگزارى 
است و در اين برنامه دعاى افتتاح و ابوحمزه 

ثمالى قرائت مى شود.
وى ادامه مى دهــد: از 15 تا 24 ماه رمضان 
ويــژه برنامه مناجات خوانى با حضور احمد 
واعظى و از شب 24 رمضان تا پايان اين ماه 
نيز اين مراسم معنوى با حضور سيد مهدى 

ميرداماد برگزار مى شود.
وى مى افزايــد: برنامــه مناجات خوانى در 
شــب  هاى ماه مبارك رمضان افزون بر رواق 
امام خمينى(ره) در رواق دارالهدايه و مسجد 

صديقى  ها نيز داير است.

 «كبوتران حرم» 
ويژه برنامه ديگر شب هاى ماه مبارك

به گفته اين مقام مسئول، آن دسته از زائرانى 
كه به صورت كاروان هاى زيارتى و دســته 
جمعى به حرم مطهر رضوى مشرف مى شوند، 
مى توانند با هماهنگى هايى كه از قبل داشته 
باشند در ويژه برنامه مناجات خوانى اين رواق 

كه بنا به درخواست گروه ها 
و كاروان برگــزار مى كنــد، 

شركت كنند.
حســينى  حجت االســالم 
از  دســته  آن  مى گويــد: 
زائرانى كه توفيق حضور در 
مناجات خوانى  برنامه هــاى 
ســحرهاى مــاه رمضــان 
ندارنــد،  را  حــرم مطهــر 
مى تواننــد از طريق رســانه 
اينترنتى  تلويزيــون  ملى و 
رضــوى تى وى به نشــانى 

 https://razavitv.aqr.ir/index
اين مراســم را دنبال كنند. معاون تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى تأكيد مى كند: 
افزون بر برنامه مناجات خوانى در رواق امام 
خمينى(ره)، هر شــب از ساعت 30 بامداد 
در برنامــه «كبوتران حرم» كه با مشــاركت 
مجمع الذاكرين مشــهد مقــدس در رواق 
دارالهدايه حرم مطهر برگزار مى شود، عالوه 
بر سخنرانى حجت االســالم واعظ موسوى 

مراسم مناجات خوانى برگزار مى شود.

امسال هم برنامه مناجات خوانى با استقبال زائران بارگاه منور رضوى روبه رو شده است

 از اقدام هاى آســتان قــدس رضوى براى نجواى سحرگاهى 
مســكن زوج هاى جوان ممنونم. خداوند به 

مسئوالن حرم مطهر توفيق دهد.
09150008587

 هنگام پخــش اذان مغرب و صبح و ظهر 
در حرم مطهر لطفاً از اذان هاى مرســوم كه 

دلنشين تر هستند استفاده كنيد.
09150000417

 بعضــى از افراد براى بار اول اســت كه به 
مشهد و حرم امام رضا(ع) مى آيند، لطفاً در 
راه آهن و پايانه مســافربرى، موارد ممنوعه 

براى ورود به حرم مطهر را اعالم كنيد. 
09190007694

 لطفاً همكارى بين آســتان قدس و مركز 
امور طالب و روحانيون حوزه هاى علميه در 
زمينه اقدام هاى مرتبط با خدمات معيشتى 
و... بويــژه در زمينه طلبه هاى تــازه وارد به 

حوزه هاى علميه بيشتر از قبل انجام شود.
09350003195

 مســيرهاى تردد زائران نسبت به قبل در 
حرم امــام رضا(ع) تغيير كرده اســت لطفاً 
بررسى شود در قســمت هايى كه جمعيت 
زيادى از زائران در رواق ها هستند طرح هاى 

جديد بكارگيرى شود.
09140007567

 تابلوهــاى راهنماى اماكــن و صحن ها و 
رواق هاى مختلف در حرم امام رضا(ع) بيشتر 
نصب شود تا زائران راحت تر براى رفت و آمد 

از آن ها استفاده كنند.
09190005899

 آســتان قدس رضوى با همكارى سازمان 
اوقاف و امور خيريه براى بازســازى آرامگاه 
امامزاده ها بخصوص امامزاده هاى منسوب به 
حضرت موســى بن جعفر(ع) كه برادر امام 

رضا(ع) هستند اقدام كند.
09110004410

 قرآن هاى بــزرگ (به اصطالح رحلى) در 
قفسه قرآن ها هم سنگين است و هم جاگير، 
اين قرآن ها بايد در مكان هاى خاص و براى 

افراد خاص كه نياز دارند استفاده شوند.
09150009049

صداى مردم

برنامه هاى مناجات 
خوانى سحرهاى 
ماه رمضان حرم 

مطهر از طريق 
رسانه ملى و 

تلويزيون اينترنتى 
رضوى تى وى 
پخش مى شود

بــــــــرش

مــروج  قدس/محمدحســين 
رئيس اداره امور تسهيالت 
زائرين حرم مطهر رضــوى از توزيع 
غــذاى گرم ومتبرك ميهمانســراى 
بارگاه منورامام هشــتم(ع) در وعده 
افطــار در بيــن زندانيــان ندامتگاه 
شهرســتان تربت جام در ماه مبارك 

«حسين راست نژاد» به خبرنگار قدس گفت: با موافقت قائم مقام توليت معززآستان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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آستان: رئيــس اداره علوم قرآنى آســتان قدس رضوى گفت: به 
مناســبت ميالد امام حســن مجتبى(ع) كتابت كالم اهللا وحى با 

حضور بانوان هنرمند در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
حجت االســالم مهدى شجاع ابراز كرد: اين برنامه به همت واحد 
هنرهــاى قرآنى دارالقرآن الكريم حرم مطهــر رضوى ويژه زائران 

خواهر تدارك ديده شده است.

وى با بيان اينكه كتابت قرآن كريم 9 خردادماه مصادف با 14 ماه 
رمضان از ساعت 17 تا 19 در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر 
رضوى برگزار مى شود، عنوان كرد: در اين ويژه برنامه زائران، استادان 
برجســته حرم مطهر همچون خانم ها قدرتى، مرويان، اكبرزاده، 
جاللى پور، شريفى، قربانى، هزاره، شادكام و كفشى آيات كالم اهللا 
وحى، احاديث و القاب امام حســن مجتبى(ع) به خط تستعليق 

كتابت مى كنند. حجت االســالم شــجاع افزود: عالوه بر استادان 
خوشنويسى، زائران هنرمند و خطاط نيز مى توانند با حضور در اين 

ويژه برنامه برخى از آيات قرآن كريم را كتابت كنند.
رئيس اداره علوم قرآنى آســتان قدس رضوى ادامه داد: در ايام ماه 
مبارك رمضان هر روز كارگاه هاى خوشنويسى، تذهيب، معرق و 
نقاشــى در واحد هنرهاى قرآنى واقع در اتاق 2 دارالقرآن الكريم 
حرم مطهر رضوى برگزار مى شــود؛ همچنين در اين ماه با بركت 
كارگاه هاى خوشنويســى در رواق حضرت فاطمه زهرا(س) حرم 

مطهر امام رضا(ع) داير است.

 به مناسبت ميالد با سعادت امام حسن مجتبى؛

بانوان هنرمند آيات وحى را در حرم رضوى كتابت مى كنند
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روزنامـه صبـح ایـران

تلگرام و تویتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نمی شود خانه ملت:عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اصل فیلترینگ تصمیم کل نظام است لذا تلگرام و توییتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نخواهد شد. مجتبی ذوالنوری ادامه داد: افرادی هم که از رفع فیلتر این شبکه های مجازی 
صحبت می کنند؛ در شدت و ضعف فیلترینگ انتقاد دارند یا نسبت به شیوه فیلترینگ اعتراض کردند لذا در اصل موضوع نظر منفی وجود ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: نغمه هایی که مبنی بر رفع فیلتر تلگرام به گوش می رسد هم تنها شیطنتی است که مردم را ُسست 

و دچار تردید کنند، حال آنکه هیچ تردیدی نسبت به تصمیم اتخاذ شده وجود ندارد.
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روزنامـه صبـح ایـران

ارائه خدمات مالی پیام رســان های داخلی ارتقا یابد خانه ملت: محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ؛ رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس بر لزوم ارتقای کیفی ارائه خدمات مالی و اقتصادی توســط پیام رســان های داخلی تأکید کرد و گفت: در حوزه خدمات اقتصادی پیام رســان های 
داخلی با مشــکالت روبرو هســتند و بانک مرکزی هیچگونه خدماتی به پیام رســان های داخلی ارائه نمی کند البته یکی از پیام رســان های داخلی همکاری محدودی با یکی از بانک ها در راســتای ارائه خدمات مالی دارد. وی ادامه داد: مردم از خدمات مالی پیام رسان های داخلی گالیه دارند و 

بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد. در بحث فنی نیز باید وزارت ارتباطات و دستگاه های زیرمجموعه اقدامات الزم را انجام دهند. 
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یادداشت

دولت نباید 
یک طرف دعوا باشد

مشــکلی که بصورت کلی نه صرفاً در برابر 
فضای مجازی که در برابر عموم تقابل ها و 
با محصوالت تکنولوژیک  برخوردهایی که 
غرب داریم نشــان از نوعی آشفتگی فهم و 

اقدام دارد. 
امری کــه در کل دو قرن مواجهه جدی با 
غــرب در حوزه های مختلــف از حوزه های 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
گرفته تا حــوزه های رســانه ای و... دیده 

می شود.
 همیشه هم در مواجهه ها در حال وضعیتی 
بحرانی بوده ایم. یعنی وضعیت شبهه بحرانی 
یا برهه حساس کنونی در بسیاری مقاطع 
200سال گذشــته وجود داشته و با خیلی 
از آن هــا در شــرایط آرام و متعادلی روبرو 
نشــدیم. با روزنامه، کتاب، تلویزیون و... هر 
کدام بحران های خاص خودش را داشته تا 

امروز که به فضای مجازی رسیده ایم.
در حــوزه فضای مجــازی و مواجهه با آن 
پژوهشگران بسیاری تحقیق انجام داده اند. 
 در آخرین کار پژوهشــی هم که داشتیم، 
5 گفتمان در این راستا شناسایی کرده ایم. 

یا به عبارتی 4 تا، زیرا یکی از این گفتمان ها 
که شناسایی شــده گفتمان مخدوش نام 
دارد. گفتمانی است که وقتی در آن عمیق 
می شوید انسجام ندارد. ولی چهار گفتمان 

جدی در این زمینه وجود دارد. 
در انتهای پژوهش و نتیجه گیری ها به این 
نتیجه رسیدیم که گفتمان افراد بخصوص 
نخبگان جامعــه ایرانی در حــوزه فضای 
مجــازی آن قــدر از همدیگر متفــاوت و 
مجزا اســت که در حال حاضر حتی امکان 

گفت وگو نیز وجود ندارد. 
لذا شــاید باید مکانیزمی از گفت وگوهای 
ملی را طراحی کنیم که گروه های چهارگانه 
نخبگان در حوزه فضــای مجازی، اخباری 
نزدیک به هم داشــته باشند در حدی که 
همدیگر را پذیرفتــه و به مکانیزم واحدی 

برسند.
افزون بر این حوزه دانشــی که بیان شــد، 
متولی در حوزه سیاست گذاری و حکم  رانی 

هم تا سال ها مشخص نبود. 
حتی اگر وحــدت رویه یــا اجماعی بین 
نخبگان ایجاد شود هنوز مشخص نیست که 
ساختار حکمرانی اجرایی و پشتیبانی کننده 
این اجماع کجاســت و چه کسی پاسخگو 

است؟ 
اوایل دهه 90 شمسی شورای عالی فضای 
مجازی ایجاد شــد که این ساختار قرار بود 
وحدت رویه ایجاد کند. اما آنقدر اختالف ها 
و برداشــت های متفاوت زیــاد بود که این 
ساختار هم نتوانست جامعیتی داشته باشد. 
البته شاید این نقد بر هر دو رئیس جمهور 
اخیر کشور وارد باشد که هر دو فهم کمی از 
فضای مجازی داشتند و اهمیت آن را درک 

نمی کردند. 
لذا رئیس جمهورها بیش از اینکه شــورای 
عالی فضای مجازی را یک ابزار اقتدار برای 
ایجاد انسجام امری مشترک و مدیریت این 
فضا بداننــد، آن را »مانع«  تصور کرده که 

البته این تصور اشتباه است.
تمامی دســتگاه های کشــور از آموزش و 
پرورش، آموزش عالی، صنایع، حتی وزارت 
نفت، نیرو و دســتگاه ها و نیروهای مختلف 
گرفته تا نیروهای مسلح و ... همه وجودشان 
در دنیای مدرن به این فضا بســته است تا 
ذیل ســاختار و مدیریت هدفمند به سمت 
جامعه هوشمند حرکت کنند. اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد.
حتــی صحبت شــد که پنجــره ای واحد 
برای شــورای عالی فضای مجازی داشــته 
باشــیم. یعنی تنها مرجعی باشد برای هر 
فعالیتی در فضای مجازی و اینطور نباشــد 
یک قاضی توانایی داشته باشد بدون اجازه 
قضات برجســته مرکزی، حکمی برای این 

فضا بدهد. 
البته این روند نیــاز به مراحل حقوقی هم 
داشت که بعضاً شروع اما به سرعت متوقف 

شد.
نکته دیگر اینکــه در این فضا نوعی رقابت 
منفــی بین دســتگاه های حاکمیتی برای 
مدیریت فضای مجازی شکل گرفته است. 
هیچ کســی تکلیفی نکرده و بســیاری از 
و  حوزه هــای سیاســت گذاری، محتوایی 

اقتصادی با هم مختلط است. 
برخی موارد را وزارت ICT پیگیری می کند 
که شــاید قواعد، قوانیــن و آیین نامه های 
مربوطه ارتباطی با آنها نداشــته باشــد اما 
چون زیر ساخت ها دســت آن هاست، در 
تمام حوزه ها وارد می شوند که محل اختالف 
اســت و هنوز مشخص نیســت که وزارت 
ارشاد یا صدا و سیما در این زمینه چه نقشی 

دارند؟
نقش اصلی بــرای مدیریت این حوزه ها به 
رئیس جمهور بر می گــردد. رئیس جمهور 
نباید بعنوان یک شــخصیت سیاسی وارد 
این مسئله شــود، بلکه باید اتحاد و اجماع 

ایجاد کند. 
رئیس جمهور نباید یکــی از طرفین دعوا 
باشــد که بدون شــنیدن حرف های طرف 

دیگری تصمیم گیری کند.

جامعه

یادداشت

شفافیت دولت در فیلترینگ
بنابرایــن دولت ها با ســازمان دهی امور و 
مداخلــه در آن، برنامــه خاصــی را پیش 
می برند. این امور می تواند دایره گسترده ای 
از عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
را در برگیرد. درعین حال، »سطح« و »نوع« 
ســازمان دهی و مداخله دولت ها می تواند 
شــامل ایده های مختلفی باشد که البته به 
بنیان های نظری شکل گیری هر نوع دولتی 

برمی گردد.
دولــت در ایران، حداقل در یک صد ســال 
اخیر، بــه قوه مجریه اطالق می شــود که 
تقریباً عمده منابع کشور و مدیریت بر آن 
را در اختیــار دارد و بدون اراده آن، قوانین 
و سیاست های مصوب نهادهای قانون گذاری 
و نظارتــی، قابلیت اجرا نخواهند داشــت. 
ایــن وضعیت، امروز نیز حکم فرماســت و 
تحلیل های مختلف در مورد نســبت قوه 
مجریه با دیگر ارکان حکومت نمی تواند نافی 
قدرت سازمان دهی و مداخله در امور باشد. 
ضمن اینکه بســیاری از سیاست گذاری ها 
و آیین نامه های اجرایی توســط دولت و یا 
زیرمجموعه های آن تدوین و برای اجرا ابالغ 
می شود. در موضوع بحث در این یادداشت 
نیــز باید تصریح کرد که دولت به واســطه 
انحصاراتــی که از خــالل وزارت ارتباطات 
دارد، یکــی از مهم ترین اجزای تصمیم گیر 
در موضوع فضای مجازی و سیاست گذاری 
و مدیریت بر آن است. به گونه ای که بدون 
اراده دولــت، هیچ اتفاقی در این عرصه رخ 
نمی دهد. به عنوان مثال، فیلترینگ نرم افزار 
پیام رسان تلگرام در روزهای اخیر نشان داد 
که اراده دولت در این زمینه نقشی اساسی 
دارد و دیگر نهادهای قانونی و نظارتی، تنها 
در صورتی توفیق مداخله و ســازمان دهی 
خواهند داشــت که همراهــی دولت را در 
آن موضوع داشــته باشند. اگرنه تا دریافت 
موافقت دولت و بیــان نظر رئیس جمهور 
توســط دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
مبنی بر »شکسته شــدن انحصار تلگرام« 
اتفاق خاصی رخ نداد. به بیان دیگر، به قطع 
یقین و بر اساس اظهارات شماری از اعضای 
دولت، »انحصار تلگــرام« مورد تأکید قرار 
گرفت. امــا در ادامه، اعضایی از قوه مجریه 
به انتقاد از فیلترینگ برخاستند و تنها هدف 
خود را انحصارزدایی از تلگرام بیان کردند. 
البته هرگز از ســوی دولت بیان نشــد که 
ایده آن ها برای انحصارزدایی در این زمینه 
چیســت و چگونه این نرم افزار پیام رسان - 
که باالترین »خدمات عمومی« را در عرصه 
ارتباطی جامعه فراهم می کند - می تواند از 

انحصار خارج شود. 
ضمن اینکه از چگونگی ایجاد این انحصار، 
سخنی به میان نیامد، تا اینکه گزارش هایی 
از توافق پیشــین دولت بــا مدیران تلگرام 
منتشر شد که حقیقت ماجرا را نشان داد. 
درواقع، دولت )قوه مجریه( با توجه به قدرت 
مداخله خود و انحصار در عرصه ارتباطات، با 
ارائه »خدمات عمومی ارتباطی« توسط یک 
شرکت خارجی موافقت کرده و ضمن کسب 
سود، زمینه انحصار این نرم افزار پیام رسان 
را فراهم می کند. همچنیــن در ایجاد این 
انحصار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده 
و به محدودسازی خدمات دیگر پیام رسان ها 
و ارائه خدمات ویژه به تلگرام اقدام می کند. 
بنابراین قوه مجریه، در ایجاد این انحصار باید 
پاسخگو باشد. انحصاری که به زعم اعضای 
دولــت، به مصلحت جامعه نبوده اســت و 
به زعم نگارنده، یکی از غیرمســئوالنه ترین 
مداخــالت دولت در عرصــه ارتباطات در 

سال های اخیر محسوب می شود. 
در ایــن صورت، نقــش اساســی در این 
انحصارزدایــی نیز بر عهده دولت اســت و 
ایــن انتظار وجود دارد که بعد از گذشــت 
یک مــاه از فیلترینگ تلگــرام، دولت در 
مقام پاســخگویی، گزارش خود را درزمینهٔ 
انحصارزدایی به مردم ارائه دهد و به گونه ای 
شفاف، فرایند انحصارگری و انحصارزدایی 
را بیــان کنــد. این عدم شــفافیت و عدم 
صداقت از پیشــینه و نقش دولت در ایجاد 
این انحصار، قطع یقین باعث شکاف دولت 
و جامعــه و همچنین برجســتگی رفتار 
 دوگانه دولت در این موضوع خواهد شــد.

نهایتاً اینکه دولت اوالً باید مشــخص کند 
که در عیــن موافقت بــا انحصارزدایی از 
پیام رســان های تلفن همراه، چرا در اجرای 
آن همکاری کمی داشــته است و ثانیاً اگر 
با فیلترینگ نرم افزار پیام رســان انحصاری 
مخالف اســت، چه ایــده  جایگزینی برای 
آن دارد. همچنین باید به گونه ای شــفاف 

از برنامه آینده خود در راســتای 
ایجاد عــدم انحصــار درزمینهٔ 
شــبکه های اجتماعــی و دیگر 
خدماتــی که از طریــق فضای 
مجازی ارائه می گردد، سخن به 
میان آورد. تنهــا در این صورت 
است که »بحران خدمات عمومی 
انحصــاری« در عرصه ارتباطات 
در فضای مجــازی پایان خواهد 
یافت. خدماتی با »عموم« جامعه 
ســروکار دارد و ظرفیت هــای 

اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی 
زیادی را پوشش می دهد.

سیاست گذاری یگانه، اجرا دو گانه
گفت و گو

 فرشــاد مهدی پور دکترای سیاست گذاری فرهنگی دارد. با او درباره 
چرایی دوگانکی سیاســتگذاری در حوزه مجازی گفت و گو کرده ایم. 
او معتقد اســت آنچه پیش روی ما اســت حاصل تفاوت دیدگاه ها در 
نحوه اجرای یک سیاست واحد است.گفت و گوی کوتاه با او را در ادامه 

می خوانید؛ 

در حال حاضر چه بخش هایی برای سیاست گذاری در فضای 
مجازی وجود دارد؟ 

در جمهوری اســالمی سامانه هایی فراهم آمده که کار از مجرای آن ها 
شکل بگیرد. شــورای عالی فضای مجازی برای این کار تاسیس شده 
و بــرای آن قانونی هــم در مجلس به نام کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانه داریم که در ســال 1389 تشکیل شد. کمیته ای بین بخشی 

که بخش های مختلفی در آن مشــارکت دارند. همچنین در این میان 
قضات دادگاه ها بصورت مــوردی و فردی در روندهای تصمیم گیری 
حضور دارند و اقداماتی انجام می دهند. نهایتاً به صدور حکم دادستانی 
برای مسدود شدن یکی از پیام رسان ها در اردیبهشت امسال رسیدیم. 
در این مقطع به واسطه همراهی بیشتر افکار عمومی و عامه مردم روال 
طبیعی پیش رفت و البته تالش هایی برای به شکســت رســیدن آن 
صورت گرفت. بخش هایی از دولت که با این سیاســت مخالف بودند 
تالش های جدی برای شکست دادن این سیاست انجام دادند و تالش 
کردند و همچنان نیز تالش می کنند. اما سیاست واحد مشخص است 
که چه بوده است. سیاستی بوده برای اینکه پیام رسان هایی که حاضر به 
تمکین از قوانین ما نیستند حذف و پیام رسان های داخلی جایگزین آن 
شوند. این سیاست در حال اجرا است. در اعمال این سیاست جریان های 

رقیب، گروه های فشــار و حتی مخالفانی هستند که تالش می کنند 
مانع تحقق آن شوند. یعنی سیاست اعمال شده و در مرحله اجرا پیش 
می رود، مخالف های جدی دارد که تالش می کنند نظر خودشان را به 

کرسی بنشانند. دوگانه گرایی در سیاست نداریم. 

سیاســت در مرحله اجرا دچار دست انداز می شود که این 
طبیعت سیاســت گذاری اســت. به جامعه کشاندن و علنی 
 شــدن این »اختالف در اجرا« چه تبعاتی برای جامعه دارد؟

البتــه این رفتــار در ذهنیت بخشــی از جامعه اشــکال وارد کرده و 
بی اعتمادی را تزریق می کند. اما همه عوارض منفی نیست.

همین پیام رســان تلگرام در مقطع اول که در دی ماه گذشــته فیلتر 
شد مســائل امنیتی و حمایت از جریان های تروریستی در آن پررنگ 

بود، اما در ابتدای ســال جاری مســئله اصلی امنیتی نیست، مشکل 
اصلی ارز مجازی و دستکاری های آن ها در اقتصاد ملی است. خب این 
تبدیل به گزاره عمومی و رایج شد. توضیح داده شد که نظر حاکمیت 
 به بحث امنیتی و سیاســی و ... نیســت بلکه دغدغه اقتصادی دارد.
این را هم در نظر داشته باشید که اگر این گفت و گوها در حوزه عمومی 
شکل نمی گرفت همچنان اکثریت مردم بصورت مطلق تصور داشتند که 

فیلترینگ یک تصمیم سیاسی بوده است
البته مشــخصا اگر این مجادالت شــکل نمی گرفت خیلی بهتر بود. 
اگر رئیس جمهور آن پســت اینستاگرامی شان را نمی گذاشتند حتماً 
روند، معقول تر پیش می رفــت و این تزلزل یا اختالف نظر به جامعه 
منتقل نمی شــد حتماً اتفاق مثبت تری بود امــا االن هم چیزی را از 

دست نداده ایم.

۹ دی ۱۳۹۶
دیگه وقتشه دوروف!

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
– با ارســال توئیتی خطاب به موسس شبکه مجازی تلگرام 
نوشت: »یک کانال تلگرامی در حال نفرت پراکنی است٬ مردم 
را تشویق می کند که از کوکتل مولوتوف استفاده کنند٬ مسلح 
شوند و جامعه را نا آرام کنند. حاال زمان آن است که چنین 

تشویقاتی توسط تلگرام متوقف شود.«

۲۷ اسفند ۱۳۹۶
برای تلگرام آلترناتیو ایجاد کنیم 

فیروزآبادی؛ دبیر شــورای عالی فضای مجازی: تندروها با 
حمایت از بستِن فیسبوک و توییتر، راه را برای توسعه شبکه 
بی هویت تلگرام باز کردند. با صراحت می گویم ادامه فعالیت 
تلگرام با وضعیت فعلی به صالح نیست؛ البته مشکل ما این 

است که برای آن آلترناتیو نداریم وباید آلترناتیو ایجاد کنیم.

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
روحانی گوش بعضی ها را پیچانده!

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس: می دانم که شــخص رئیس جمهوری سفت و سخت 
مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده است و حتی برای این مسئله 

گوش بعضی ها را هم پیچانده است!

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دستور دادستانی تهران برای فیلتر تلگرام صادر شد

دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام 
از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 
صادر شد. تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت 
کشور مکلف هســتند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال 
مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی 

تلگرام اقدام کنند.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
نسخه های جدید تلگرام بد افزار هستند

سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به انتشار گسترده بدافزارها 
از شامگاه دوشنبه اظهار کرد: متأسفانه به دنبال انتشار خبر 
فیلترینگ تلگرام، شاهد انتشار گسترده و حجم قابل توجهی 
از بدافزارها در فضای مجازی تحت عناوین مختلف »دورزدن 

فیلتر تلگرام« یا »نسخه های جدید تلگرام« هستیم.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
تلگرام رفع فیلتر نمی شود 

عبد الصمد خرم آبادی، معاون دادســتان کل کشور: تلگرام 
به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. دستور قضایی فیلترینگ 

تلگرام کامالً منطبق با قانون است.

4 خرداد ۱۳۹۷
اختالالت به علت فیلترینگ است

فالح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اختالالت اینترنت که این 
روزها شاهدیم و البته همواره پیگیری هم کرده ایم و بسیاری 
از آن ها نیز رفع شده، به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است.

۲۳ دی ۱۳۹۶
فیلترینگ برداشته شد

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خبر رفع فیلتر تلگرام را تأیید 
کرد. فیلترینگ موقت تلگرام و برخی محدودیت هایی که به 
درخواست برخی نهادها در طی دو هفته گذشته اعمال شده 

بود، به دستور رئیس جمهور به طور کامل برداشته شد.

۲۲ فروردین ۱۳۹۷
دوروف زیر قولش زد

غالمحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه: مدیر تلگرام به ما 
قول داده بود، ولی دی ماه زیر قولش زد. اگر پیام رسان خارجی 
حاضر شــود، برخی قوانین ما را بپذیرد، ممکن است ما هم 

درصدی از خطر را بپذیریم.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمی توان مانع جریان آزاد اطالعات شد

وزیر ارتباطات در واکنش توییتری به فیلترینگ تلگرام گفت: 
نمی توان مانع جریان آزاد اطالعات شــد. فناوری نه مجرم 
است و نه مفسد. دسترسی شــهروندان به منابع اطالعات 

توقف ناپذیر است.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
جریان آزاد اطالعات و شفافیت

انتقاد اینستاگرامی روحانی به فیلتر تلگرام: دنیای سرعت و 
ارتباطات است، اگر می خواهیم در کشور فساد از بین برود، 
راه آن اطالع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون 
اطالع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی 

امنیتی نمی توانیم با فساد مقابله کنیم.

۲ خرداد ۱۳۹۷
تلگرام فارسی برای مدت محدود

امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: 
تلگرام های فارسی برای یک مدت محدود با فرصت دادن به 
پیام رســان های داخلی کمک می کنند، اما در نهایت یا باید 
خودشان تبدیل به پیام رسان مستقلی شوند یا کنار می روند.

۶خرداد ۱۳۹۷
۲5 میلیون ثبت نام در داخلی ها

عباس آسوشــه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با 
اعالم شکســت انحصار تلگرام، اظهارداشت: در مدت زمان 
کوتاهی که پیام رسان های داخلی شروع به فعالیت کردند 
حرکت بسیار خوبی داشتند و در این مدت حدود ۲5 میلیون 
کاربر در این پیام رسان ها ثبت نام کرده و بیش از ۹ میلیون و 

دویست هزار کاربر نیز فعال هستند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
وزارت ارتباطات کارگزار است، نه سیاست گذار

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات: تاکنون حکمی مبنی بر فیلتر 
تلگرام به ما نرسیده است. شورای عالی فضای مجازی فعاًل 
تصمیمی در این خصوص ابالغ نکرده است. وزارت ارتباطات 

کارگزار است و سیاست گذار نیست.
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 دکتر مجید سلیمانی ساسانی
دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات، 
مدرس و پژوهشگر

 محمد حسین ساعی
رئیس دانشکده ارتباطات 
دانشگاه صدا و سیما

        نسخه های  رسمی تلگرام       

چالش های اطالع رسانی فیلترینگ
یادداشت شفاهی

 جامعه/ مریم احمدی شــیروان  آشفتگی در اطالع رسانی برای 
فیلترینگ چند روز قبل از فیلتر شــدن وجود داشت. دبیر شورای عالی 
مجــازی اعالم کرد که برنامه ای برای فیلتر تلگــرام وجود ندارد و وزیر 
ارتباطات هم از ابالغ نشدن دستور برای فیلتر تلگرام خبر داد. همزمان 
چند نماینده مجلــس در مصاحبه هایی جداگانه اعــالم کردند که به 
زودی پیام رسان تلگرام فیلتر می شود. خبرهای ضد و نقیض، آشفتگی 
اطالع رسانی در بستری که 40 میلیون کاربر را پوشش می داد به همراه 
داشت. با این وضعیت اطالع رسانی هم اعتبار سیاست گذاری حاکمیت 
را زیر سؤال برده و هم سبب نارضایتی مردم می شویم. به هر دلیلی که 
می شود بصورت کامالً منطقی در مورد آن صحبت کرد و تاریخی را برای 
شروع زمان فیلتر شده اعالم داشت تا اگر مردم برنامه یا اطالعاتی خاص 
دارنــد بتوانند انتقال دهند. اینکه در عصر یک روز نامعلوم، یک بازپرس 

و نه یک قاضی و دادســتان اعالم کند این پیام رسان مسدود می شود به 
نظر نمی رسد روش اطالع رسانی صحیحی باشد. بعد از این ناهماهنگی و 
بی برنامه بودن در فیلترینگ، با مخالفت ها و سخنانی متناقض روبرو بودیم 
که به نظر می رسد اینگونه اظهار نظر آن هم در فضایی که جمعیت زیادی 
از مردم درگیر آن هستند کار صحیحی نیست. این روش تصمیم گیری 
سبب می شود اعتبار سیاست گذاری ها کاهش پیدا کرده و مردم سر در 
گم شــوند. خبرهایی که هنوز تمام نشده و حتی همین چند روز پیش 
هم عده ای خبر بازگشــایی تلگرام را دادند. در این مورد با تصمیم گیری 
غلطی مواجه هســتیم. مقصد کوچ مردم از تلگــرام بصورت نامعلوم و 
نامشخص است. تعدد پیام رسان های بومی سبب شکست این سیاست 
می شــود. البته از قبل هم هشدارها داده شــده بود که مزیت اقتباسی 
تجمیع کاربران، پیام رســان 40 میلیونی ایجاد می کند که ایجاد مزیت 

 ارتباطی و توان ظرفیت باالی ارتباطی ظرفیت اصلی یک پیام رسان است.
بحث های فنی در درجه بعدی قرار می گیــرد. ُخرد کردن این اجتماع 
و تجمــع کاربران در 5 یا 6 پیام رســان داخلی باعث شکســت همه 
می شــود. این رفتارها حاصل سیاســت گذاری غلطی اســت که باعث 
 شکست این فرآیند کوچ می شود. این روند هر چه سریعتر اصالح شود.

مســئله بعــدی، بحث فنی اســت. تعــدادی از این پیام رســان ها که 
توانســته اند کاربران بیشتری کســب کنند، توانایی برطرف کردن نیاز 
کاربران را ندارند. آن ها برای پشــتیبانی های فنی، طراحی پیام، سطح 
و حجم باال کاری نکرده اند و سرعت شــان کند اســت. به نظر می رسد 
پیام رســان هایی هم که قول داده بودند تعداد زیادی کاربر را ســاپورت 
کنند، در برآوردهایشــان اشــتباه کرده اند. اگر این کوچ اتفاق نیفتاده 
 و این طرح شکســت بخورد، کوچ بعدی بســیار ســخت تر خواهد بود.

در راســتای اصالح دیدگاه به پیام رسان های داخلی باید تجدید نظری 
در رویه هــای قوه قضاییه اتفاق بیفتد. هر چه مرزهای صیانت فرهنگی 
و سیاســی را بسته تر کنیم، حاکمیت ملی ضرر بیشتری می خورد. اگر 
اجــازه ندهیم گروه ها، ســالیق و گرایش های مختلف مردم به فعالیت 
خود ادامه دهند، در بســتر خارجی این کار انجام می شــود که در آن 
صورت تمامی کشــور ضرر خواهد دید؛ زیرا داده های کشــور از مرزها 
خارج می شــود. اشراف اطالعاتی بر ما پیدا کرده و مزیت های اقتصادی 
 که عاید آن ها می شــود همه ســبب می شــود در نهایت ضرر کنیم.

ما نیازمند اصالح روند فیلترینگ هســتیم. اگر قرار باشد همان نظام و 
عملکرد درباره پیام رســان های داخلی هم اتفاق بیفتد آن ها شکســت 
می خورند. مجموعه اتفاقات باید دست به دست هم دهند تا فرآیند کوچ 

از تلگرام به پیام رسان های داخلی رو به موفقیت برود.

 فرشاد مهدی پور /دکترای سیاست گذاری فرهنگی سید محمدرضا اصنافی/ پژوهشگر و استاد دانشگاه

،،

،،
به طور خالصه از سال ۹4 درگیر موضوع تلگرام هستیم، اما 

پس از دی ماه ۹۶ بحث و اظهار نظرها درباره این موضوع 

داغ شد. اظهاراتی که گاه متناقض و گاه برگرفته از عملیات 

روانی جهت تأثیرگــذاری بر افکار عمومی جامعه کاربرد 

داشتند. این اظهارات را می توانید در ادامه مرور کنید.

 جامعه/ هــادی ذالکی  آذری جهرمی در 
نشست دیروز با کمیســیون های امنیت ملی 
و اقتصــادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت 
ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی گفت 
یک میلیون کاربر تلگرام را حذف کرده اند. این در 
حالی است که چندی پیش نیز این ادعا توسط 
وی واکنش هایی را در بر داشت. او در ادامه گفت 
هفت میلیون نفر پیام رسان های داخلی را نصب 
کرده اند و تلویحا به این موضوع اشــاره کرد که 
فقط 25 درصد کاربران پیام رسان های خارجی 
به پیام رسان های  داخلی مهاجرت کردند. البته 
معاون اول قوه قضاییه دو روز قبل پیشــاپیش 
و در پاســخ به بیان اولیه جهرمی به ترک یک 
میلیون نفر از تلگرام گفــت: »این عددی که از 
قول آقای جهرمی گفته شده، صحیح نیست. از 

آقای فیروزآبادی پرسیدم گفتند 
تعداد باالیی است. اقدامی که 
قــوه قضائیه کرده اســت، به 
مربوطه  دســتگاه های  همراه 
ادامه دارد. روند خوب است و 
مهاجرت در حال صورت گیری 
است و مسئوالن ذیربط سعی 
دارند کــه این امر زودتر اتفاق 
این گزارش تحقیقی  بیفتد.« 
اظهار نظر وزیر و چالش نظرات 
پیرامون فیلترینگ تلگرام  را 
مــورد واکاوی قــرار میدهد 
آنچه موضــوع فضای مجازی 
را همیشــه داغ نگه داشته نه 
تغییرات روزبروز آن است و نه 

اهمیت فناوری اش، بلکه جنجال های پیرامون 
اش در هر مقطعی، توانســته چراغ این محفل 
را برای ما همیشــه روشــن نگاه دارد! فضای 
مجازی )بصورت کلی( و شــبکه ملی اطالعات، 
پیام رسان ها و کســب و کار مجازی )بصورت 
جزیــی( جزو ترند های همیشــگی بوده اند و 
باز هم اگر چه همیشــه سیاست های این حوزه 
از ســوی رهبری اعالم میشــده اما راهکارهای 
اجرایی پیرامون تحقق منویات، اعمال نمیشده 
اســت.  عتاب و خطاب به شورای عالی فضای 
مجازی و زیر سوال بردن صریح عملکرد صریح 
مسئوالنش از سوی رهبری، گواه این مدعا است. 

محدودیت سنی 16سال در انگلستان 
برای استفاده از تلگرام

پیام رســان تلگرام و تبعاتش مدتهاست در سر 
لیست کارهای این شورا قرار دارد اما با گذشت 
سال ها از ورود تلگرام به ایران نه تنها شاهد هیچ 
محدودیتی در قبال در دسترس قرار گرفتن آن 
نبودیم بلکه تمام ظرفیت های دولت در راستای 
تقویت این پیام رسان خارجی شرایط رسیدن به 
اتخاذ چند میلیونــی عضو ایرانی را فراهم کرد. 
این در حالی اســت که حتی در انگلستان هم 

برای در اختیار دادن این پیام  رسان محدودیت 
سنی 16 سال در نظر گرفته شده است.  

اما فیلترینگ تلگرام از کجا آمد؟ بعد از حوادث 
دی ماه 96 و روشن شدن نقش کانال آمد نیوز 
و اقمارش در این حوادث آذری جهرمی در یک 
اعتــراض مجازی توییتــرش را کوک کرد و به 
دوروف گفت: آیا وقت آن نرسیده که کانال های 
مروج خشونت بسته شوند؟ و جواب دوروف که 
رابطه اش با اســرائیل زبان زد شــده است فقط 
یــک کلمه بود : نــه. آنچه در 
جلسه ســوم بهمن 96 شورای 
عالی فضــای با مقــام معظم 
رهبری مطرح میشــود مبنی 
بــر اتخاذ ضــرب االجلی برای 
تقویت پیام رسان های داخلی 
و از دسترس خارج شدن پیام 
که  است  خارجی  رســان های 
را  اســالمی  جمهوری  قوانین 
نادیده میگیرنــد. محتوای این 
جلســه بعدها از سوی روحانی 
و در پیام توییتــری اش مورد 
انتقاد قــرار گرفت. او گفته بود 
: فیلترینگ تلگرام تصمیم عالی 
ترین سطح نظام است و مردم 
باید این را بدانند.  اما روحانی سوال های زیادی 
را در این مورد بی جواب گذاشت. اینکه از شبکه 
ملی اطالعات چــه خبر؟ اینکه چرا برای ایجاد 

پیام رسان داخلی کاری نکرده اید؟ 
و اینکــه وی بــا رفتارهای دو گانــه در قبال 
فیلترینگ در جست وجوی چیست؟ دو نمونه از 

این دو گانگی را در ادامه مرور می کنیم؛ 

رفع فیلترینگ چرا و چگونه؟
اول؛ در بحبوحــه اعتراضات و اغتشاشــات دی 
96 بود که گزارشــی مبنی بر رفع فیلتر سایت 
یوتیوب در بســتر یکی از سرویس دهنده های 
ثابت اینترنت مشاهده شــد. طی چند ساعت 
چندین ویدئو با توضیحات انگلیسی از اغتشاشات 

روی یوتیوب بارگزاری شد. 
این اپراتور adsl را به نوعی بزرگترین سرویس 
دهنده fcp در ایران می توان دانست، چرا که به 
خرید شرکتهای سرویس دهنده بزرگ دیگر نیز 

اقدام نموده است.  
عدم فیلتر یوتیوب همزمان شــده بود با فیلتر 
اینســتا و تلگرام. یوتیوب تا دو روز قبل از رفع 
فیلتــر تلگرام همچنان در دســترس بود.  اگر 
چه در پیگیــری های صورت گرفته میتوان رد 

پــای )ح ف( را که در یکی از وزارت خانه ها در 
موضوع فیلترینگ نقش اصلی را دارد یافت اما 
همچنان وزیــر ict همان زمان نیز اعالم کرده 
بود که تصمیم درباره فیلتر یا رفع فیلتر به عهده 
 وی و وزارت تحت مدیریت اش نیســت.حضور 
)ح ف( در یکی از اســتان ها و شرکت در جلسه 
ای با اطالق عنوانی به جز عنوان اصلی وی که 
این عنوان حتی در چــارت آن نهاد نیز وجود 

ندارد سوال هایی را ایجاد نمود.

دوم؛ چند ســال عقــب تر زمانی کــه اثری از 
اینترنت 3 جــی و 4 جی و ... نبــود، دو مقام 
مسئول که از وزارتی به وزارت دیگر آمده بودند 
مقدمات ورود آن را فراهم نمودند. بدون توجه 
به زیر ســازی فرهنگی و صرفا به دالیل منافع 
اقتصادی. رایتل زاییده ایــن ورود نا بهنگام به 
عرصه تکنولوژی بــدون رعایت پیش نیاز های 
فرهنگی بود. زیر سازی فرهنگی باعث به حداقل 

رسیدن این آسیب ها می شود.

چرا گفتند فیلترینگ شکست می خورد؟
پس از فیلترینگ تلگرام بعد از دهم دی ماه 96 و 
لغوش در 23 دی 96 ، صحبت از فرصت تنفس 
چند ماهه برای پا گرفتن پیام رسان های داخلی 
پررنگ تر شد.  حاال تلگرام را شلخته درو کرده 
اند. برخی اپراتور ها بدون فیلترشــکن تلگرام را 
باز میکننــد و نماینده های دولت در بخش های 
مختلف از شکســت فیلترینگ حرف می زنند. 

آذری جهرمی بدون دقت در صحبت های خود 
آمــار کوچ یک میلیونی از تلگرام به داخلی ها را 
در مقابل 40 میلیون کاربر پیام رســان تلگرام 
می گــذارد.  حال اینکه در خــوش بینانه ترین 
نگاه به این ماجرا می تــوان این یک میلیون را 
دیلت اکانت هایی خواند که دیگر در تلگرام ثبت 
نیستند و چه بسا کســانی که بدون انجام این 
فرایند دست به ترک تلگرام زده اند. اما وزیر جوان 
حرفی از این موضوع را  به میان نمی کشد. این را 

بگذارید در کنار ابالغیه آموزش و پرورش مبنی 
بر عدم همکاری با پیام رســان های داخلی.  هر 
روز جوســازی های روانی تیم دولت برای حفظ 
تلگرام قوت می گیرد. یک روز دسترسی آزاد به 
اطالعات و روزی دیگر اشــتغال و کسب و کار 
در فضای مجازی بعنوان دالیل مخالفت دولت 
با فیلترینگ تلگرام مطرح می شــود. رسانه  های 
زنجیــره ای و حامــی دولت تاکید ویــژه ای به 
این موضوع دارنــد.  عناوینی مانند »500 هزار 
شغل هوا شد«، »فیلتر تلگرام چند نفر را بیکار 

کرد؟«، »مرگ هزاران شغل با 
فیلترینــگ« و... تیترهایی بود 
که سعی داشتند پس از تلگرام 
را آخر دنیا تصویر کنند و از همه 
مردم بخواهند هر طور شــده 
در تلگرام بمانند و به ســمت 
نروند.  داخلی  پیام رســان های 
حال اینکه عمده اشــتغالزایی 
کــه تلگــرام طی ســال های 
متمادی در ایران ایجاد کرد به 
2 موضوع »راه اندازی و مدیریت 
کانــال« و »عرضــه محصول 
بــرای فروش« ختم می شــود 
که طبق آخرین گزارش مرکز 

ملی فضای مجازی هم اکنــون 10 هزار نفر در 
حوزه راه اندازی کانــال و حدود 23 هزار نفر در 
حوزه فروش مشغول به کار هستند. الزم به ذکر 
است با بررسی درآمد اپلیکیشن های بزرگ مانند 
توئیتر و فیسبوک می توانیم متوجه فریب بزرگی 

که ادعا کنندگان اشتغالزایی تلگرام بر سر مردم 
می گذارند بشــویم.  بنابراین گزارش، اشــتغال 
ایجاد شده در شبکه اجتماعی فیسبوک 25105 
نفر )ســال 201۷(، توئیتر 33۷2 نفر )ســال 
201۷( و وی چت 2000 نفر )سال 201۷( بوده 
است. حال اینکه آمار 200 هزار اشتغال تلگرامی 
که روحانی بیان کرده اســت چه معنایی دارد؟  
تلگــرام در ایام پاییز 93 با حدود 200 هزار نفر 
عضو وارد ســبد ارتباطی ایرانیان شد و به لطف 
تیم امنیتی-عملیات روانــی دولت به چندین 

میلیون کاربر دست یافت. 

چرا پیام رسان های داخلی پا نمی گیرند؟
با عطف به این موضوع، نامه 6 وزیر و دو نماینده 
مجلس به عنوان اعضای کمیته تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه و تاکید بر رفع فیلتر از توییتر 
و یوتیوب که اخیرا انجام شــده 
اســت می توانــد ایــن کالف 
دوگانگی رفتــاری دولتی ها را 
ســردرگم تر کند در عین حال 
می تواند تحلیل درســتی برای 
داخلی  پیام رســان های  »چرا 
پانمی گیرند؟« را در اختیار ما 

بگذارد. 

خط آخر...
آزمایشگاه شبکه های اجتماعی 
دانشــکده بــرق و کامپیوتــر 
روی  پویشی  تهران  دانشــگاه 
فارسی  تمامی صفحات  تقریبا 
تلگرام و جدیدا توییتر و اینستاگرام انجام می دهد. 
کلیدواژه های پر تکرار 24 ســاعته را استخراج 
می کند و میزان بازدید ها از کل صفحات را ارائه 
می دهد، همچنین تعداد پست ها و چند سرویس 
دیگــر را ارائه می دهد.  ذیل گزارش ما فقط  بر 
تعداد کل بازدیدهای اصلی به عنوان کالنترین  
شــاخصه تمرکز کرده ایم. مشاهده می شود که 
میزان بازدیدها به طور میانگین یک سوم شده 
است. مردم به مسدود سازی شبکه ای که غریبه 
اســت، انبوهی از مســائل امنیتی و اخالقی را 
میزبانــی کرده و خانواده های متعددی را از هم 
گسیخته اســت، آری گفته اند. اتفاقی که افتاده 
نشــان می دهد تعداد بازدیدهای تلگرام از آخر 
فروردین تا 28 اردیبهشت از حدود 2/5 میلیارد 
بازدیــد به کمتر از یک میلیارد رســیده که به 
معنای کاهش 60 درصدی بازدید است.  تعداد 
کانال های فعــال در تلگرام نیز 530 هزار بوده 
که بر اساس آمار و ارقام پژوهشگاه پیام رسان و 
شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران در این بازه 
دوماهه به کمتر از 2۷۷ هزار کانال رسیده است. 
از طرف دیگر، تعداد مطالب تولید شده از 100 
هزار مطلب به کمتر از ۷5 هزار مطلب تولیدی 

رسیده است .

 t.me بازدید در جهان از دامنه

  telegram.me بازدید در جهان از دامنه

  telegram.org بازدید در جهان از دامنه

 t.me بازدید در  ایران از دامنه

 telegram.me بازدید در  ایران از دامنه

 telegram.org بازدید در  ایران از دامنه

حاال تلگرام 
را شلخته درو 
کرده اند. برخی 
اپراتور ها بدون 
فیلترشکن تلگرام 
را باز می کنند و 
نماینده های دولت 
در بخش های 
مختلف از شکست 
فیلترینگ حرف 
می زنند

بــــــــرش

بعد از حوادث دی 
ماه ۹۶ و روشن 
شدن نقش کانال 
آمد نیوز و اقمارش 
در این حوادث 
آذری جهرمی در 
یک اعتراض مجازی 
توییترش را کوک 
کرد و به دوروف 
اعتراض کرد

بــــــــرش

 الکسا یک ســرویس مبتنی بر وب برای تخمین تقریبا دقیق میزان بازدید از یک وبسایت 
)ترافیک وبســایت( و ارائه رتبه بندی بر اساس این بازدید است.  الکسا برای رتبه های باالتر از 
۱۰۰ هزار دقیق نیست ولی برای رتبه های زیر ۱۰۰ هزار با دقت خوبی عمل می کند. نکته: زمانی 
استفاده از فیلتر شکن )پروکســی( در تخمین الکسا موثر بود اما از سال ۲۰۱۶ الکسا عالوه بر 

ادرس آی پی از روش هایی چون web rtc برای تشخیص ip پشت پروکسی استفاده می کند.
سه دامنه اصلی که همه نسخه های تلگرام بر بستر آنها هستند عبارتند از : 

t.me
telegram.me
telegram.org

در تحلیل حاضر، هر ســه دامنه مورد بررسی قرار گرفته و رتبه آن ها از نظر بازدید در جهان و 
بازدید در داخل ایران )ip ایران( استخراج شد. نمودارهای ذیل ، تفکیک هر سه دامنه در ایران 

و جهان است.

 هر سه دامنه در ایران و جهان با شیب نزولی مواجه است                                                                                 

تعدادکل بازدیدهای اصلی
)برحسب میلیون بازدید( وضعیتتاریخ

میانگین تعداد بازدیدها)فیلتر/ غیرفیلتر(

قدس ادعای عدم مهاجرت ایرانیان به پیام رسان های داخلی را واکاوی می کند

سقــوط آزاد تلگــرام به روایــت آمار 
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روزنامـه صبـح ايـران

چينى ها 2 ميليارد دالر در مازندران سرمايه گذارى مى كنند  سارى- ايرنا: جانشين مركز سرمايه گذارى خارجى مازندران گفت: يك شركت چينى براى ساخت پااليشگاه نفت با سرمايه گذارى 
2 ميليارد دالرى در اين خطه شمال كشور مجوز دريافت كرد. موسى قاسم پيشه افزود: اين شركت به جد دنبال به نتيجه رساندن اين سرمايه گذارى است و در صورت تحقق حجم سرمايه گذارى خارجى 

در مازندران افزايش چشمگيرى خواهد داشت. وى گفت: در سال جارى براى ساخت سه نيروگاه با حجم سرمايه گذارى 37 ميليون دالر از سوى شركت هاى آلمانى، چينى و اتريشى مجوز صادر شد.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

قدس:  توقف بخشــى از ناوگان حمل و 
نقل عمومى و كاميــون داران در روزهاى 
گذشته تأثيرات فراوانى در جابه جايى كاال، 
گرانى و همچنين كمبــود برخى كاالها 
در كشــور و بويژه در استان چهار محال و 

بختيارى داشته است.
شــايان ذكر اســت حدود 
9000 كاميون ســنگين و 
نيمه سنگين در چهارمحال 
و بختيارى در ناوگان عمومى 
حمل و نقل عمومى فعاليت 
از مالكان  دارند كه تعدادى 
اين خودروهــا در چند روز 
گذشــته بــا هــدف جلب 
توجه در راســتاى مطالبات 
خود دســت از كار كشيدند 
و خودرو هاى ســنگين خــود را در كنار 
محور هاى مواصالتى استان متوقف كردند.

 كاميــون داران چهارمحــال و بختيارى 
به منظور رســيدگى به مشكالت صنفى 
خود، در ميدان ميوه و تره بار شــهركرد و 
منطقه سفيددشت بروجن اجتماع كردند 
و بــه دليل افزايش قيمت لــوازم يدكى، 
الستيك و حق بيمه رانندگان در سال هاى 
اخير و پايين بودن نرخ كرايه ها، خواستار 
افزايش قيمت حمل بار، اصالح تعرفه بيمه 
تأمين اجتماعى و بخشــنامه ابعاد و اوزان 

مجاز تردد وسايل نقليه شدند.

 مطالبات كاميون داران پيگيرى شد 
در همين رابطه مديركل راهدارى و حمل 
و نقل جــاده اى چهارمحال و بختيارى با 
اشاره به رسيدگى به مطالبات و مشكالت 
صنفى كاميون داران اظهار كرد: بخشى از 

مطالبات و مشكالت اين صنف در استان 
چهارمحال و بختيارى، اســتانى و بخشى 
ديگر ملى بود كه پيگيرى و رسيدگى شد.

احمد جمشيدى با اشاره به مطالبات اخير 
كاميون داران افزود: يكى از اين مطالبات، 
افزايش كرايه بود كه با موافقت ســازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى و همكارى 
صنف مربوط، كرايه ها 20 درصد افزايش 

يافت.
جمشيدى اضافه كرد: برقرارى مجدد يارانه 
بيمه از ديگــر مطالبات كاميون داران بود 
كه اين درخواست هم پيگيرى و انجام شد.

وى ادامه داد: مشــكالت درون اســتانى 
كاميون داران چهارمحال و بختيارى هم 
مربوط به شــركت هاى حمل و نقل كاال 
و پاركينگ هاى حمــل و نقل بود كه در 
اسرع وقت با شركت هاى متخلف برخورد 

مى شود.
جمشــيدى گفت: حل مشكل پاركينگ 
كاميون داران هم در دستور كار شهرداران 

استان قرار گرفت.
وى درخصوص بخشنامه ابعاد و اوزان مجاز 
تردد وســايل نقليه هم گفت: اجراى اين 
بخشنامه فعالً و براى بررسى بيشتر متوقف 

شده است.

 رد كاميون داران تا مجلس 
نماينده مردم بروجن نيز در همين رابطه 
از فعــال شــدن كميته ويــژه مطالبات 
كاميــون داران در كميســيون اجتماعى 

مجلس خبر داد. 
خديجه ربيعــى فرادنيه افــزود: اعضاى 
اجتماعى مجلس شــوراى  كميســيون 
اسالمى مســئوليت اين كميته را برعهده 

اينجانب گذاشته اند.
ربيعى تصريح كرد: مطالبــات رانندگان 
كاميــون و كاميون داران به حق و صنفى 
است و با توجه به نقش مهم رانندگان در 
حوزه هــاى اقتصادى و حمــل و نقل اين 
مطالبــات بايد در بســتر قانونى پيگيرى 

شود.
وى گفــت: حقوق اجتماعى و ســختى 
شــغل اين صنف بايد مــورد تأكيد قرار 
گيرد هر چند ســال گذشته سختى كار 
رانندگان كاميون و خودروهاى ســنگين 
در كميســيون اجتماعى مجلس شوراى 
اســالمى تصويب شــد، امــا در صحن 
علنى با كمترين اختــالف اين طرح رأى 

نياورد.
وى با بيان اينكه بحث افزايش نرخ كرايه 
كاميون ها بجا و به حق اســت، افزود: در 
نشســت مشــترك با حضور نمايندگان 
راه و  پليــس  راه و شهرســازى،  وزارت 
اتحاديه كاميون داران و اتوبوسرانى افزايش 
20درصدى كرايه هاى حمــل و بار مورد 
بررســى قرار گرفت كه نمايندگان وزارت 
راه و شهرســازى اعالم كردند اكنون اين 
افزايــش نرخ كرايه خودروهاى ســنگين 
اجرايى و در برخى اســتان ها نيز بزودى 

اجرايى خواهد شد.
به گفته وى، مســئله بيمه رانندگان نيز 
در نشست كميسيون اجتماعى پيگيرى 
و دغدغــه رانندگان در خصــوص بيمه 
مرتفع شدو  تصميم به كاهش سهم بيمه 
رانندگان خودروهاى نفتكش از 7 درصد به 
4 درصد گرفته شد و ميزان اين تخفيف در 
خصوص رانندگان ساير كاميون ها نيز پس 
از بررسى ســازمان تأمين اجتماعى اعالم 

خواهد شد.
وى تصريح كرد: در نشســت كميسيون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى نسبت 
به رفع تبعيض در خصــوص واگذارى بار 
به كاميون ها نيز بحث و تبادل نظر شد و 
مقرر شد با نظارت بر باربرى ها اين دغدغه 

رانندگان رفع شود.
ربيعــى يادآور شــد: در اين كميســيون 
تصميم گرفته شد تا بارنامه هاى كاميون ها 
در باربــرى به صــورت الكترونيكى ثبت 
شود و از ســنتى و دستى بودن بارنامه ها 
خوددارى شــود كه مســئوالن وزارت راه 
و شهرسازى نيز از شــفاف سازى در اين 

زمينه خبر دادند. 
به گفته وى، طرح بازنشستگى رانندگان 
كاميون هــا نيــز در اين نشســت مورد 
بررســى قرار گرفت و مقرر شد اين طرح 
با هماهنگى سازمان تأمين اجتماعى مورد 

ارزيابى قرار گيرد.
ربيعــى افزود: يكــى ديگــر از دغدغه و 
مطالبات رانندگان در زمينه تحويل كرايه 
و دستمزد حمل و نقل پس از تحويل بار 
بود كه برخى از انبارها اين دستمزد و كرايه 
را به صورت كامل پرداخت نمى كنند كه 
در اين زمينه نيز قرار شد دغدغه رانندگان 

رفع و برطرف شود.
بــه گفته وى، بحث تبعيض قائل شــدن 
تعــدادى از باربرى هــا از مطالبات جدى 
كاميــون داران اســت، زيرا در شــهرى 
مانند بروجن هيچ تبعيضــى در تحويل 
بار به راننــدگان بومى و غيربومى صورت 
نمى گيــرد، اما در برخى شــهرها از دادن 
بار بــه راننــدگان غيربومى خــوددارى 

مى شود.

با تصميم نمايندگان مردم و متوليان مربوط 

بار مشكالت كاميون داران كاسته مى شود

3 هزار روستا در سيستان و بلوچستان در مرز نابودى هستند
زاهدان- قدس: نماينده مردم ايرانشهر 
در مجلس گفت: بخــش بزرگى از مردم 
سيستان و بلوچستان به دليل خشكسالى 
و در ميان سكوت رسانه ها، زندگى بسيار 
سختى دارند و اكثر روستاها در حال خالى 

شدن است.
محمدنعيم امينى فر عنــوان كرد: بحران 
آب مركز و جنوب استان را تا مرز نابودى 
پيش برده و 3300 روســتا بدون شبكه آبيارى اســت، 1200 روستا كه با تانكر 
آبرسانى مى شود و 50 درصد شبكه هاى آبرسانى روستاهايى در مرز تنش هاى آبى 
است. وى افزود: اكنون كه با تأكيدات مقام معظم رهبرى، توسعه سواحل مكران 
در دستور كار نظام و دولت قرار گرفته، اگر بسترهاى قانونى و سازمانى الزم براى 
بهره مندى مردم تعريف نشود، چيزى عايد آن ها نمى شود و همچون تجربه عسلويه 
عموماً در حد نيروهاى خدماتى و كارگرى باقى مى ماند. از اين رو براى جلوگيرى 
از اين معضل كه پيامدهاى سياسى و اجتماعى در پى دارد بايد با داير كردن مراكز 
فنى و حرفه اى نيروهاى فنى تربيت كرد و دانشــگاه واليت را به قطب رشته هاى 

فنى و مهندسى و راهبردى تبديل كرد.

توزيع آب در گيالن عادالنه نيست
رشت- تسنيم: نماينــده مردم تالش،  رضوانشهر و ماسال در مجلس با انتقاد از 
تبعيض هاى موجود در روند اجراى پروژه هاى سدســازى و انتقال آب در گيالن 

گفت:  توزيع منابع آب در استان گيالن عادالنه نيست.
محمود شكرى اظهار كرد:  سد سفيدرود با ظرفيت تعيين شده خود تنها بخشى از 
نيازهاى آبى استان گيالن را تحت پوشش خود قرار مى دهد در حالى كه به غير از 

بخش كوچكى در غرب استان مابقى مناطق كامالً از آن محروم  هستند.
وى از ساخت كانال هاى آب و يا سدهاى الستيكى متعدد در شرق گيالن سخن 
گفــت و تصريح كر د:  تمــام اين موارد در حالى انجام مى شــود كه منطقه غرب 
گيالن به علت نبوِد مديريت صحيح و نبوِد نظارت مسئوالن امر تاكنون از چنين 

پروژه هايى بى نصيب مانده است.
شــكرى به مشكالت فرآروى ساخت سد شفارود اشاره كرد و گفت:  زمان تعيين 
شــده براى پروژه سد شفارود چهار ساله بود و طبق برنامه ريزى اوليه مى بايست 
كار ساخت اين پروژه در فروردين 97 تمام مى شد، اما به علت بى توجهى و نبود 

نظارت دقيق مديران مربوطه، كار اجراى اين طرح در موعد مقرر به پايان نرسيد.

توليد خاويار بشدت كاهش يافت
گرگان- ايانا: مدير امور ماهيان خاويارى 
استان گلستان گفت: ميزان صيد قانونى 
ماهيان خاويارى در اكثر گونه ها بيش از 
100 برابر كاهش يافته و در حال حاضر 
ركورد 330 تن خاويار در دهه 1360، به 

استحصال 1/5 تن رسيده است.
ســيد مصطفى عقيلى نژاد با اشــاره به 
خطر انقراض ماهيان خاويارى افزود: طى 
سال هاى اخير صيد غيرمجاز و بى رويه ماهيان خاويارى، ميزان استحصال محصول 
خاويار را به كمترين ميزان خود رسانده است. در حال حاضر 95 درصد از ذخاير 

ماهى خاويارى در درياى خزر از طريق تكثير مصنوعى انجام مى شود.
وى بابيان اينكه ماهيان خاويارى ميراثى از گذشــتگان براى آيندگان بوده و اين 
ذخاير در شــرايط كنونى به طور جدى نيازمند احيا و بازسازى است، اظهار كرد: 
درياى خزر تنها زيســتگاه مناســب براى ماهيان خاويارى در دنياست و از نظر 
دانشــمندان علم اكولوژى هيچ نقطه اى به اندازه اين محيط براى تكثير اين گونه 

ارزشمند آبزى مناسب نيست.

سرمايه گذارى 6 هزار ميليارد ريالى زنجانى ها 
در پرورش دام

زنجان- فارس: سرپرست معاونت بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى 
اســتان زنجان از سرمايه گذارى 6000 ميليارد ريالى در حوزه پرورش دام استان 

زنجان خبر داد.
محمدعلى صادقى با اشاره به فعاليت 325 واحد دامدارى صنعتى در استان زنجان، 

تعداد دامدارى هاى كوچك روستايى در استان را نيز 1570 واحد اعالم كرد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر دامدارى هاى كوچك روستايى در استان با ظرفيت 
63 هزار و 215 رأس و دامدارى هاى صنعتى نيز با ظرفيت 75 هزار و 272 رأس 

در حال فعاليت هستند.
وى ارزش سرمايه گذارى انجام گرفته در دامدارى هاى صنعتى و كوچك روستايى 
استان را افزون بر 6474 ميليارد ريال اعالم و خاطرنشان كرد: در مجموع 4517 

نفر در اين واحدها مشغول به كار هستند.
صادقى عنوان كرد: در حال حاضر جمعيت دامى استان زنجان به 2 ميليون و 14 

هزار و 286 واحد مى رسد.

كرمانى ها امسال فقط يك روز در هواى پاك نفس كشيدند
كرمان- ايسنا: مديركل حفاظت محيط 
زيست اســتان كرمان اعالم كرد: استان 
كرمان در فروردين ماه در مجموع يك روز 
هواى پاك داشته است و در ارديبهشت ماه 

اصالً هواى پاك نداشته است.
رضــا جزينــى زاده با اشــاره به وضعيت 
استان در خصوص ريزگردها گفت: اكثر 
ريزگردهاى اســتان كرمان منشأ داخلى 

دارند.
وى با بيان اينكه كانون هاى فرسايشى بادى، رگه هاى معدنى متروكه و تاالب هاى 
خشكيده از جمله كانون هاى ريزگرد در اســتان كرمان هستند، افزود: در شرق 
اســتان كرمان «لوت زنگى احمد»، در مركز اســتان كوير لوت و لوت مركزى و 
در غرب و شــمال اســتان لوت دره انجير يزد و در جنوب استان تاالب خشكيده 

جازموريان از كانون هايى هستند كه باعث توليد گردوغبار در استان مى شوند.
جزينى زاده خشكســالى ســال جارى را علت افزايش ريزگردها در استان كرمان 
دانست و اظهار كرد: نبوِد پوشش گياهى در اين مناطق باعث شده كه با نخستين 

وزش بادى ريزگردها در آسمان به پرواز درآيند.

خريد و فروش مسكن در البرز 30 درصد افزايش يافت
كرج- ايرنا: رئيس اتحاديه امالك البرز گفت: خريد و فروش مسكن در اين استان 

در ابتداى 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزايش يافته است.
محمد قمى افزود: قيمت مســكن نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 
درصد افزايش داشــته اســت. وى اضافه كرد: تعداد قراردادهاى اجاره و رهن نيز 
در اين اســتان نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 15 درصد افزايش نشان 
مى دهد. وى خاطرنشان كرد: بازارخريد و فروش مسكن دراستان البرز نسبت به 
گذشــته، وضعيت بهترى پيدا كرده اما از ركود خارج نشده كه پيش بينى ها براى 

رونق بيشتر اين بازار در ماه هاى آينده است.
قمى افزود: هرساله درابتداى سال برخى افراد سودجو براى به دست آوردن منفعت 
خود اقدام به تبليغات افزايش قيمت كاذب در بازار مسكن مى كنند كه هيچ كدام 

صحت ندارد.

شهردارى تبريز در حوزه زيباسازى عملكرد خوبى ندارد
تبريز- قدس: عضو شــوراى شهر تبريز با اشــاره به اينكه شهردارى در حوزه 
زيباسازى از رسالت خود خارج شده است، گفت: حوزه زيباسازى به محل كسب 

درآمد و حل كسرى بودجه سازمان هاى ديگر تبديل شده است. 
فرج محمدقليزاده در جلســه شوراى شــهر تبريز به موضوع فضاى سبز و سرانه 
اعالمى اشاره كرد و گفت: اگر سرانه فضاى سبز 20 مترمربع باشد، امروز شهر تبريز 
بايد باغ شــهر مى شد در حالى كه همه مى دانيم شهر تبريز هم اكنون بتن شهر 
اســت. وى با انتقاد از المان هاى نصب شده در ايام نوروز در سطح شهر گفت: به 
عنوان رئيس كميسيون فرهنگى از معنى و مفهوم المان هاى نصب شده در سطح 

شهر سر در نمى آورم.

ساخت موزه بزرگ يزد با 
مشاركت آلمانى ها

يزد- ايسنا: مديركل موزه ها و اموال منقول و 
تاريخى كشور الزمه پيشرفت بيشتر در زمينه 
بروز شدن علم موزه دارى را به كارگيرى دانش، 
تجربه و فناورى كشورهاى موفق در اين حوزه 
خواند و گفت: موزه بزرگ يزد كه با مشاركت 
سرمايه گذاران آلمانى در حال ساخت است نيز 

دقيقاً در همين مسير دنبال مى شود.
محمدرضا كارگر برگزارى برنامه هاى مشترك 
با موزه هاى ديگر كشورها را نيز نوعى تعامل و 
تبادل علم و ســرمايه در اين حوزه برشمرد و 
گفت: برنامه هاى مشترك تهران با موزه لوور 
فرانسه در كشورمان منجر به بازديد 13 هزار 

گردشگر داخلى و خارجى شد. 
وى با اشاره به فعاليت 60 موزه در كشورمان 
كه در ســال گذشــته پذيراى 22/5 ميليون 
بازديدكننده داخلى و خارجى بوده اند،  گفت: 
به طور ميانگيــن 15 درصد افزايش بازديد از 
موزه ها را در ســال گذشته، شاهد بوديم، ولى 
اين آمار با نسبتى غيريكسان در موزه ها توزيع 

و به ايجاد درآمد منجر شده است.

شهرك صنعتى تخصصى 
پتروشيمى در ايالم ايجاد مى شود

ايالم- قدس: استاندار ايالم از ايجاد شهرك 
صنعتى تخصصى پتروشــيمى در ايالم خبر 
داد و گفت: ايجاد شــهرك صنعتى تخصصى 
صنايع ميان دستى و پايين دستى پتروشيمى 

مى تواند 15 تا 20 هزار شغل ايجاد كند.
شــوراى  در  سليمانى دشــتكى  قاســم 
ســرمايه گذارى اســتان اظهار كــرد: طرح 
شــهرك هاى صنعتى تخصصــى از كارهايى 
جديد اســت كه از جانب سرمايه گذار بخش 
خصوصــى ارائه شــده و در اين شــهرك ها 
سرمايه گذار زيرساخت هاى شهرك را تأمين و 
خودش نيز به دنبال سرمايه گذار براى فعاليت 

در شهرك صنعت تخصصى مى شود.
وى تســهيل امور ادارى را براى فعال كردن 
سرمايه گذاران از جمله سرمايه گذاران شهرك 
صنعتى تخصصى ضرورى دانســت و تصريح 
كرد: موفقيــت اين طرح زمينــه الزم براى 

كارهاى ديگر را در استان فراهم خواهد كرد.

دوچرخه هاى بدون استفاده 
براى كودكان زلزله زده كرمانشاه

كرمانشاه- ايسنا: رئيــس هيئت دوچرخه 
سوارى استان كرمانشــاه از اجراى طرح «هم 
ركاب مهر» به منظور جمع آورى دوچرخه هاى 
بدون استفاده براى اهدا به كودكان زلزله زده 

كرمانشاه خبر داد.
جــالل عزيزى با بيان اينكــه اين طرح پس 
ازوقوع زلزله كرمانشــاه شــروع شــد، اظهار 
كرد: اين طرح در 12 اســتان كشور ازجمله 
البرز،  استان هاى تهران، خوزستان، اصفهان، 
مازندران، تبريز، اصفهــان و همدان در حال 

اجراست.
وى گفت: در اين استان ها 17 محل و در استان 
كرمانشاه دو محل كار جمع آورى دوچرخه هاى 
بدون استفاده براى اهدا به كودكان زلزله زده 

را انجام مى دهند.
عزيزى تأكيد كــرد: دوچرخه هاى جمع آورى 
شده پس از تعمير توسط گروه امداد مردمى 
مجــرِى طرح، جهــت تحويل بــه كودكان 
زلزله زده به شهرستان هاى متاثر از زلزله ارسال 

خواهند شد.
وى خاطرنشان كرد: از ابتداى اجراى اين طرح 
تاكنون 100 دوچرخه براى كودكان زلزله زده 

جمع آورى و ارسال شده است.

مسير جديد پياده روى اربعين 
در شلمچه ساخته مى شود

آبادان- مهر: به منظور دسترســى سريع تر 
زائران اربعين حســينى به صــورت پياده به 
خروجى ها، مســير جديد پيــاده اربعين در 

شلمچه به زودى كلنگ زنى مى شود.
هفت پروژه عمرانى در منطقــه آزاد اروند به 
منظور ارتقاى زيرساخت هاى اين منطقه كه 
شــامل دو شــهر آبادان و خرمشهر مى شود، 

كلنگ زنى و افتتاح مى شوند.
بر همين اســاس، پروژه هاى پــارك خطى، 
بهسازى و ساماندهى معابر منطقه90 هكتارى، 
بهسازى و ســاماندهى معابر كوى طالقانى و 
اسكيپ خرمشــهر، ساحل سازى اروند صغير 
و مســير جديد پياده روى اربعين حسينى در 

شلمچه كلنگ زنى مى شوند.

خبر

برقرارى مجدد 
يارانه بيمه از ديگر 
مطالبات 
كاميون داران بود كه 
اين درخواست هم 
پيگيرى و انجام شد

بــــــــرش

قدس از مشكالت ساكنان «اروند كنار» گزارش مى دهد 

تالطم قيمت ها در بندر خرمشهر

گزارش

 قدس- طيبه قاسمى    اينجا خرمشهر است 
كه نام منطقه آزاد اروند را كنارش گذاشــته اند. 
اين روزها در معامالت اين منطقه كه ورود اتباع 
خارجى و در ادامه عراقى ها بدون رواديد در آن 
تصويب شــد، دالر و دينار دخل كاسب ها را پر 

مى كند.
يكى از بازارهايى كه در اين زمينه سود مى برد، 
بازار خرمشهر و آبادان با ولخرجى عراقى هاست؛ 
اما اين مسئله براى مردم بومى چالش هايى را 
ايجاد كرده و خبر مى رســد كه برخى بازارى ها 
به مردم بومى جنس نمى فروشند يا خريد هاى 
نجومــى عراقى ها رمق قــدرت خريد بومى ها 
را بريده، وحشــتناك تر امنيت از شهر و خواب 
از چشــم مردان گرفته است و برخى افراد اين 
آشفته بازار را ناشى از ورود اتباع خارجى بدون 

برنامه ريزى درست و منسجم مى دانند.

 صعود غيرمعقول قيمت ها
در اين زمينه رئيس اتحاديه تخليه و بارگيرى 
شهرستان خرمشــهر در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنالين عنوان مى كنــد: وجود عراق نيز 
در همسايگى ما يك نعمت بزرگ است زيرا به 
بازارهاى ما رونق داده و با مشكالت بسيارى كه 
مردم دارند، موقعيت خوبى براى اين شــهر به 

وجود آورده است.
شــاهين عوده با بيان اينكه مردم خرمشهر از 
لحاظ مالى در مضيقه هستند، اضافه مى كند:، 
شرايط جديد باعث فشار بر آن ها شده بخصوص 
اينكه بازارى ها با رونق گرفتن بازار خود قيمت ها 
را باال برده اند و چون پول عراق نسبت به پول ما 
متفاوت است و در مقايسه دالر و دينار آن ها به 

ريال ما، بــاال رفتن قيمت ها به نارضايتى مردم 
منجر شده است.

او مى گويد: عراقى ها كه آمدند، بازار رونق گرفت 
و چون پول آن ها با واحد پول ما متفاوت است 
براى هر جنســى حاضر به پرداخت هر قيمتى 
بودند چرا كه آن ها بــا دالر 6500 و دينار 4 و 
نيمى به راحتى مى توانســتند خريد كنند. از 
ســوى ديگر پيش بينى اين موضوع كه ممكن 
است راه بســته شــود و ديگر امكان خريد از 
بازارهاى خرمشهر را نداشته باشند، دليل ديگر 

خريد هاى بيشتر آن ها بود.
عوده با مثال زدن كيش و مقايســه دو منطقه 
خاطرنشان مى كند: در اين شهر نرخ ارزاق گران 
اســت، اما مــردم آن در رفاهند و همين اتفاق 
در خرمشهر مى افتد و شهر به پيشرفت دست 

مى يابد، وقتى جلــوى ورود عراقى ها را گرفتند 
120 ماشــين در مرز كه از زمــان ورود آن ها 
كار مى كردند و در به دســت آوردن شغل هاى 

بسيارى كمك كرده بود از بين رفت.
او با اشاره به اينكه كشورهاى زيادى در دنيا به 
روى صنعت گردشگرى سرمايه گذارى مى كنند، 
اظهار مى كند: گردشگر پول و ارز را وارد كشور 
و رونق تجارى شــهر را زيــاد مى كند، اما عدم 
تزريق آن قدرت خريد و حتى ساخت و سازها 
را كاهش مى دهــد. بنابراين بهترين بود، اجازه 

مى دادند بازارهاى شهر جان بگيرد.

 افزايش قيمت نداشتيم
فرماندار خرمشــهر اما در گفت و گو با خبرنگار 
قدس قيمت هاى تمام اجناس در خرمشــهر را 

عــادى مى خواند و اذعان مى كند: اين قيمت ها 
حتى از مركز استان نيز ارزان تر است و اصالً هيچ 

افزايش قيمتى نداشتيم. 
ولــى اهللا حياتى مى افزايد: اين موضوع كه مانع 
ورود اتباع خارجى براى كنترل قيمت ها در ماه 

مبارك رمضان شده ايم، صحت ندارد.
وى مى افزايد: مرز باز اســت و آن ها هم خريد 
مى كنند و اتفاقــاً بودن آن ها باعث رونق بازار و 
رضايت اصناف شده و ميزان فروش در بازارهاى 
خرمشهر را افزايش داده است. البته در كنار آن ها 

نظارت جدى بر قيمت ها نيز انجام مى شود.

 جنگ روانى
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
خرمشهر به خبرنگار قدس مى گويد: ورود اتباع 

غير ايرانى هيچ گونه تأثيرى بر قيمت ها ندارد.
بيژن بداغى از ايجاد جنگ روانى خبر مى دهد و 
مى افزايد: وقتى بازرس فرستاديم تا اين مسائل را 
بررسى كنند، مشخص شد، گرانى همان گرانى 
كشورى است كه حتى روى لوازم منزل و يدكى 
هم بوده و هيچ ارتباطى به عراقى ها ندارد، بر اثر 
نوسانات ارزى و سراسرى ايجاد شده است كه در 

خرمشهر آن را به اتباع خارجى ربط مى دهند.
وى تأكيد مى كند: اين شــرايط فقط جوسازى 
اســت، فعاالن اجتماعى نرخ گذارى نمى دانند 
و از نرخ گذارى روزانه باخبر نيســتند و به دليل 
اطالعات كم در قيمت گذارى آن را به عراقى ها 
نسبت مى دهند در صورتى كه با ورود عراقى ها 
فروش كسبه باال رفته، حمل و نقل و رستوران ها 
نيز رونق گرفته و ارز آورى بيشترى براى مردم 

دارند.

خبر

كرمانشاه- ايسنا: رئيــس هيئت دوچرخه 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عزت اهللا يوسفيان مال: مذاكرات برجامى با اروپايى ها به سرانجام نمى رسد       خانه ملت: نمايند    ه مرد    م آمل د    ر مجلس گفت: بيانيه كميسيون مشترك برجام نه تنها اميد    واركنند    ه نيست بلكه تعهد    آور 
هم نيست بنابراين تنها موجب ابراز خوشبينى است. آنچه د    ر فرمايشات رهبر معظم انقالب عنوان شد    ه تاكنون د    ر هيچ كد    ام از مراحل طى شد    ه، به د    ست نيامد    ه است. به نظر مى رسد     اروپايى ها نه تنها نمى خواهند     

حول محورهاى برجام به تعهد    ات خود     عمل كنند     بلكه مى خواهند     فراتر از برجام تعهد    ات و امتيازهايى از ما بگيرند     با اين اوصاف با اروپايى ها به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد    .

آيا مى توان د        ر كنوانسيون TF براى تعريف تروريسم 
شرط حق تحفظ گذاشت؟

د        ر هفته جارى كه الحاق ايران به كنوانسيون تأمين مالى تروريسم (TF) د        ر كميسيون 
امنيت ملى بررســى مى گرد        د        ، برخى از حاميان پيوســتن به اين كنوانسيون اظهار 
د        اشته اند         كه براى تأمين منافع ملى و براى اد        امه حمايت از گروه هاى مقاومت از جمله 
حزب اهللا لبنان، مى توان حق شرط و تحفظ قرار د        اد        . به عنوان مثال آقاى محمد        جواد         
جمالى نوبند        گانى، نمايند        ه فسا د        ر مجلس د        رباره حق شرط مى گويد        : «تعريف ايران 
از تروريسم و جنبش هاى آزاد        ى بخش جزو شروط ايران براى پذيرش است»؛ و آقاى 
بروجرد        ى رئيس كميسيون امنيت ملى مى گويد        : «خروجى كار كميسيون مشروط به 
اين خواهد         بود         كه نكاتى با عنوان حق تحفظ (حق شرط) د        ر آن قيد         شود        ، اگر بخواهيم 
اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تأمين ملى تروريسم را تصويب كنيم، حتماً آن را 
مشروط خواهيم كرد        ». كمال د        هقانى فيروزآباد        ى، نايب رئيس كميسيون امنيت ملى 
نيز د        ر اين زمينه مى گويد        : «ما با حق تحفظ و حق شــرط هايى كه قرار مى د        هيم با 
د        يد        گاه  آنان د        ر تعريف تروريسم مقابله خواهيم كرد        »؛ اما آيا واقعاً مى توان به واسطه حق 

شرط، تعريف خود        مان را از تروريسم ارائه بد        هيم؟
د        ر اين ميان د        و نكته حائز اهميت اســت. اول اينكه طبق متن كنوانسيون TF، از 
28 ماد        ه اى كه اين كنوانسيون د        ارد        ، فقط براى ماد        ه 24 كنوانسيون مى توان حق شرط 
قائل شد         كه اين ماد        ه د        رباره نحوه رسيد        گى به اختالف ها با اعضاى د        يگر است. طبق 
ماد        ه 24: «1. بروز هرگونه اختالف ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر بين د     و 
يـا تعـداد      بيـشتري از كشورهاي عضو كه نتواند         از طريق گفت و گو د     ر يك مد        ت زمان 
ه د     رخواست يكي از طرفين جهت د     اوري تسليم  معقول حل وفصــل گـرد     د     ، بنـا ـب
خواهد شد        . هرگاه د        ر مــد        ت 6 مـاه از تـاريخ تـسليم د     رخواست جهت د        اورى، طرفين 
ا يكديگر موافقت نمايند، هر يك از طرفين  نتوانند د        ر خصوص تعيين سازمان د     اوري ـب
ه د     يـوان بين المللى د      اد       گستري و مطابق  مى تواند         اختالف را از طريق ارائه د      رخواست ـب

با اساسنامه آن ارجاع نمايد.
2. هر كشور مي تواند د  ر هنگام امضا تصديق، پذيرش يا تصويب كنوانسيون يا الحاق به 
آن اعـالم د        ارد         كه خود      را ملزم به رعايت مفاد      پاراگراف يك نمى د        اند        . ساير كشورهاي 
ه رعايت مفاد      پاراگراف يــك د        ر قبال آن كشور عضوي كه چنـين  عضو نيز ملـزم ـب

راي خـود      محفـوظ بود     ، نخواهند د        اشت». تحفظـي را ـب
ماد        ه 24 به معناى اين است كه حق تحفظ صرفاً د        ر صورت بروز اختالف بين ايران 
و يك كشــور د        يگر د        ر زمينه اجراى كنوانسيون، قابل استفاد        ه است و ايران مى تواند         
تصميم بگيرد         كه د        ر بروز اختالف ها به د        يوان بين المللى د        اد        گســترى رجوع بكند         يا 
نكند        ؛ اما تحفظى د        ر تعريف تروريســم و... ند        ارد        . بر اساس اين كنوانسيون تروريسم 
به گونه اى تعريف شد        ه اســت كه شامل اقد        ام هاى ضد         اشــغالگرى، ضد        استعمارى 
و فعاليت هــاى گروه هاى مقاومت همچــون حزب اهللا لبنــان و گروه هاى جهاد        ى 
فلســطينى مى شــود         و ايران د        ر زمينه تعريف تروريســم، نمى تواند         حق تحفظى

 قائل شود        .
نكته د        وم اين اســت كه د        ر بســيارى از موارد        ى كه كشــورها به اين كنوانسيون 
ملحق شــد        ه اند        ، كشورهاى د        يگر به حق شرط آنان ايراد         گرفته و بيان كرد        ه اند         كه 
حق شرط را قبول نمى كنند        . به عنوان مثال هنگامى كه كشور يمن براى پيوستن 
به اين كنوانســيون، حــق تحفظى را براى خود         د        رباره مــاد        ه 2 و ماد        ه 24 قائل 
مى شود        ، اســتراليا بيانيه اى صاد        ر كرد        ه و مى گويد        : «د        ولت استراليا معتقد         است 
كه شــروط جمهورى يمن با اهد        اف كنوانســيون، يعنى جلوگيرى از اقد        ام هاى 
مربوط به تأمين مالى تروريسم، ناســازگار است. قاعد        ه مرسوم حقوق بين الملل 
كه د        ر ماد        ه 19 كنوانســيون وين د        ر قانون معاهد        ات 1961 ذكر شــد        ه اســت، 
بيان مى د        ارد         كه شــرط ناسازگار با منظور و هد        ف كنوانسيون مجاز نخواهد         بود        ؛ 
بنابراين، د        ولت استراليا به شرط يمن د        رباره ماد        ه 2 كنوانسيون اعتراض مى كند        ».
بنابراين مشــاهد        ه مى كنيم كه استراليا د        ر برخورد         با حق شرط يمن د        ر رابطه با 
ماد        ه 24 سكوت مى كند        ، چراكه كنوانسيون اين حق را به كشورها د        اد        ه است كه 
د        ر رابطه با اين ماد        ه حق شرط قائل شوند        ، اما د        ر رابطه با ماد        ه 2 اعتراض مى كند        ، 
به اين د        ليل كه كنوانسيون د        رباره مواد         د        يگر، حق شرطى قائل نشد        ه است.بنابراين 
اگر ايران نيز د        رباره تعريف تروريسم براى خود         حق شرط قائل باشد        ، خالف متن 
كنوانســيون عمل كرد        ه و با اعتراض كشــورهاى د        يگر مواجه خواهد         شد         و اين 
اعتراض ها اگر مستمر باشــد        ، موجب د        عواى حقوقى و سياسى شد        ه و د        ر نهايت 

مى تواند         منجر به متهم شد        ن ايران به حمايت از تروريسم شود        .

ياد    د    اشت

 سياســت/ پناهى  روز گذشته اخبارى 
از آبستراكســيون در كميســيون امنيــت 
ملى مجلس منتشر شــد. با توجه به ارجاع 
اليحه الحــاق ايران به كنوانســيون تأمين 
مالى تروريســم از ســوى صحــن علنى به 
كميسيون امنيت ملى مجلس، قرار بود      اين 
كميسيون جهت بررسى كارشناسى تر جلسه 
فوق العاد     ه اى را د      ر روز شــنبه با حضور همه 
د     ســتگاه هاى مربوط از جمله وزارتخانه هاى 
خارجه و اطالعات، اقتصاد      و اطالعات ســپاه 
برگــزار كند     ، با توجه به گســترد     گى بحث 
پيش بينى مى شــد      كه اد     امه بررســى ها به 
روز يكشنبه نيز كشيد     ه شــود     ، اما با اد     عاى 
يكى از نماينــد     گان موافق اين اليحه مبنى 
بر حد     نصاب شكنى د      ر جلسه روز يكشنبه، 
جنجال  هفته گذشته مجلس بار د     يگر تكرار شد     . 

عجله د     ولت براى تصويب اليحه
اعــالم وصول اليحه مقابله بــا تأمين مالى 
تروريســم د     ر مورخ 8 آذر 1396 انجام شد      
و 25 همان ماه به كميســيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس ارجاع شد     . اين 
كميسيون سه ماه فرصت د     اشت كه نظرش 
را اعالم كند     ، اما نتوانســت به علت ايراد     هاى 
زياد      از پــس اين اليحه جنجالى بربيايد     . د     ر 
مقابل د     ولت عجله بسيارى براى تصويب اين 
اليحه د     اشت، بويژه پيش از خروج آمريكا از 
برجام براى حفظ اروپــا، تالش هايش براى 
تصويب ايــن اليحه جنجالى را اد     امه د     اد     . د     ر 
جلسه روز يكشــنبه موافقان اليحه تالش 
د     اشــتند      كه به هر نحو ممكن آن را تصويب 
كنند     ، اما با خروج برخى از اعضا چنين اتفاقى 
رخ ند     اد     .  سخنگوى كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس د     ر خصوص نشست 
اين كميسيون گفت: اين كميسيون به جهت 
اهميت اليحه الحاق ايران به كنوانســيون 
مبارزه با تأمين مالى تروريســم روز شــنبه 
جلســه ويژه و فوق العاد     ه اى را تشــكيل د     اد      
و بحث هاى مفصلى را با ميهمانان جلســه 
پيرامون مفاد      اليحه انجام د     اد      و روز يكشنبه 
نيز مجــد     د     اً اين مباحث اد     امــه پيد     ا كرد     . از 
د     ســتگاه هاى مختلف، نمايند     گانى د     ر اين 
جلسه حضور د     اشــتند      و آقاى عراقچى نيز 

از طــرف وزارت خارجه حاضر بود      و مفصل 
پيرامون اين موضوع صحبت شد     .

استد     الل موافقان و مخالفان
سيد      حسين نقوى حسينى افزود     : استد     الل 
موافقان اليحه الحاق ايران به كنوانســيون 
مبارزه با تأمين مالى تروريسم اين است كه 
حق تحفظى كه د     ر اليحه پيش بينى شــد     ه 
و اعالميه تفســيرى كه آورد     ه شد     ه، جلوى 
خســارت ها را گرفته و مسد     ود      خواهد      كرد     . 
مخالفان الحاق ايران به اين كنوانسيون نيز 
استد     الل حقوقى و قانونى د     ارند      كه اين حق 
تحفظ ها قابل اعمال نيســت و مخالف متن 
توافق اســت و به لحاظ حقوقى بد     ون ارزش 
مى باشــد     ، همچنين اعالميه تفسيرى نيز 
ارزش حقوقى ند     ارد     . ســخنگوى كميسيون 
امنيت ملى مجلس گفت: اعضاى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى اســتد     الل هاى يكد     يگر را شنيد     ند     ، 
ولى كميسيون به نتيجه اى نرسيد     ، بنابراين 
مقرر شد      تا د     ر جلسه سه شنبه بحث ها صورت 
بگيرد      و نتيجه نهايى اعالم شود      و كميسيون 
حتماً د     ر خصوص تأييد      يا عد     م تأييد      اليحه 

اعالم نظر مى كند     .

ماجراى ترك جلسه كميسيون
 چه بود     ؟

بااين حــال مجتبى ذوالنــورى د     ر خصوص 
علت خروج پنــج نفر از نماينــد     گان عضو 
كميســيون امنيت ملى پيش از رأى گيرى 
د     ر خصوص اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 

مبارزه با تأمين مالى تروريسم، گفت: پيش 
از رأى گيــرى د     ر خصــوص تصويب اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم، برخــى از نمايند     گان عضو 
كميسيون كه احساس مى كرد     ند      تصويب اين 
كنوانسيون به ضرر منافع ملى است، از جلسه 
خارج شد     ند     . وى افزود     : پنج نمايند     ه اى كه از 
جلسه خارج شد     ند     ، معتقد      بود     ند      كه با تصويب 
اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با 
تأمين مالى تروريسم، عنان اقتصاد      كشور به 
بيگانگان سپرد     ه مى شود     .آن ها نگران بود     ند      كه 
اگر فرد     ا نســل آيند     ه اين پروند     ه ها را واكاوى 
كرد     ، اين ننگ بر پيشــانى آن ها نباشد     ؛ زيرا 
تصويب اين كنوانسيون به ضرر منافع ملى 
است و موجب خوشايند      بيگانگان مى شود     . 
نمايند     ه مرد     م قم د     ر مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه بيگانگان امروز با منافع ملى ايران 
بازى مى كنند     ، گفت: اكنــون اروپايى ها د     ر 
يك تقسيم كار با آمريكايى ها براى  تحميل 
برجام منطقه اى و برجام موشــكى به ايران 
فعال شــد     ه اند     . نصراهللا پژمانفر نيز د     رباره اين 
حواشى به خبرنگار ما گفت: تعجب مى كنم 
كه برخى مى خواهند      از همه چيز سوءاستفاد     ه 
سياسى كنند     . امروز كســانى د     ر موافقت با 
موضوع FATF و لوايح الحاقى آن اظهارنظر 
مى كنند      كه كارنامه آن ها و جريان سياسى 
همراهشان بسيار سياه و ناموفق بود     ه است، 
كســانى كه بايد      نســبت به رفتار سياسى 
گذشته شان پاسخ بد     هند     ، امروز موج سوارى 
مى كنند     .نمايند     ه مرد     م مشهد      د     ر مجلس د     ر 
پاسخ به اين پرســش كه چرا اين قد     ر براى 

تصويــب اليحه د     ر مجلس اصــرار و عجله  
وجود      د     ارد      و اجازه كار كارشناســى بيشترى 
نمى شــود     ؟ اظهار د     اشت: «عجله اين آقايان 
خيلى معناد     ار اســت و نشــان مى د     هد      كه 
توافقاتى د     ر بيــرون انجام د     اد     ه اند      و بنا بر آن 
توافقات مى خواهند      هرچه زود     تر كارشان را 
بكنند     . روزى هميــن جريان مى گفتند      كه 
هرروز تأخير برجــام از طرف مجلس، فالن 
قد     ر ضرر مالى به كشــور وارد      مى كند     . امروز 
اين آقايــان د     ر موقعيتى د     يگر مى گويند      كه 
مجلس بايد      كســانى كه نتوانستند      د     ر يك 
جلسه شركت كنند     ، محاكمه بكند      و به صورت 
غيابى حكم اعد     ام مى د     هند     . عالوه بر اين د     ر 
د     ور قبلى مذاكرات كميسيون نتوانسته بود      به 
جمع بند     ى برســد     ، پس نبايد      براى تأييد      آن 
عجله كرد     . برخى آقايان مى خواهند      به زور اين 
موضوع به تصويب برسد     .» با توجه به پيگيرى 
د     ولت و موافقت صريح د     ستگاه هاى مسئول 
همانند      وزارت خارجه و بانك مركزى به نظر 
مى رســد      كه نمايند     گان مجلــس نيز بد     ون 
توجه به ابعاد      كارشناسى و استفاد     ه از فرصت 

زمانى براى بررســى موضوع، 
د     ر نهايت بــه اين اليحه رأى 
مثبــت بد     هند     ، امــا به گفته 
پژمان فر بايد      د     ر نظر گرفت كه 
« اعالميه تفسيرى خود      د     ولت 
د     ر اين اليحه نشان مى د     هد      كه 
د     ولت هم نگران است و حقوق 
ملت د     ر اين قرارد     اد      استعمارى 
تضييع خواهد      شد     . يعنى خود      
د     ولت پذيرفته كه اين قرارد     اد      
اســتعمارى اســت و با اين 
اعالميه تفســيرى خواستند      
زهر اين موضــوع را بگيرند     ، 

امــا غافل از اينكــه با اعالميه تفســيرى 
هيچ گونه قابليت د     فاع د     ر كنوانسيون هاى 
بين المللى وجود      ند     ارد     ». پژمان فر تصريح 
كرد     : كســانى حامى اين اليحه هســتند      
كــه از تريبون مجلس اعــالم كرد     ند      كه 
برجام تصميم نظام اســت، اما د     ر برجام 
بد     ون اينكه نظــر جمع را د     ر نظر بگيرند     ، 
20 د     قيقــه اى برجــام را د     ر كاســه نظام 

گذاشتند      و آن را تصويب كرد     ند     .

غلبه حاشيه « الحاق دولت به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» بر ابعاد     كارشناسى 

موگرينى:چالش بر سر تصويب اليحه ضد امنيتى
حفظ برجام براى ما موضوعى 

امنيتى است

فارس: مســئول سياست خارجى اتحاد يه اروپا 
د ر نشست خبرى تأكيد  كرد : حفظ برجام براى 

اتحاد يه اروپا موضوعى امنيتى است.
فد ريكا موگرينى د ر پايان نشست وزيران خارجه 
اتحاد يه اروپا گفت: اتحاد يه اروپا د ر حال بررسى 
مشوق هاى اقتصاد ى براى ايران به منظور حفظ 

برجام است.
وى تأكيد  كرد : حفظ برجام براى اتحاد يه اروپا، 
موضوعى منحصر به مســائل اقتصاد ى نيست 
بلكه براى اتحاد يه اروپا اين يك موضوعى امنيتى 
است. موگرينى د ر پاســخ به يك سؤال تأكيد  
كرد : اتحاد يه اروپا د ر قبــال ايران، نگرانى هاى 
مشتركى با آمريكا د ارد  از قبيل برنامه موشك 

بالستيك اين كشور و برخى موضوعات منطقه.

ملك مطيعى را خود    شان كشتند     
و خود    شان عزا گرفتند    

جوان: ناصر ملك مطيعى اساســاً تا وقتى زند    ه 
بود     چــه جايگاهى د    ر ميان ســينماگران ايران 
د    اشــت؟ آرش خوشخو ســرد    بير روزنامه هفت 
صبح مى نويســد    : «حاال تقريباً تمام سلبريتى ها 
جمله هايــى غمگين با ته مايه اعتراض منتشــر 
كرد    ه اند     و د    ربــاره تأثير مرحوم ملك مطيعى د    ر 
تاريخ ســينماى ايران قلم زد    ه اند     و خب مبالغه 
فراوانى هــم كرد    ه اند    . االن د    ارم بــا جونم بازى 
مى كنم. چون د    ر خط كشى هاى اين بازى ابلهانه 
االن بايد     به موج ستايش از مرحوم ملك مطيعى 
بپيوند    يد     و بگوييد     كه او از چهره هاى سرنوشت ساز 
سينماى ايران است وگرنه به انواع و اقسام لقب ها 
متهم مى شويد    ». مرحوم ناصر ملك مطيعى آد    م  
بى آزارى بود    . مرد    م هم او را د    وســت د    اشــتند    . 
مى شد     رفتار با آن ها را طورى مد    يريت كرد     كه به 
طور كامل راه سوء استفاد    ه د    شمنان و ضد    انقالب 

را سد     كرد    .

ذره بين

امروز كسانى د    ر 
موافقت با موضوع 

FATF و لوايح 
الحاقى آن اظهارنظر 
مى كنند     كه كارنامه 

آن ها و جريان 
سياسى همراهشان 

بسيار سياه و ناموفق 
بود    ه است

بــــــــرش

امنيتى است

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

annota�on@qudsonline.ir
  كسرا آصفى، كارشناس مسائل سياسى 
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چنگال هاى تيز شده براى تصاحب مرواريد خليج فارس

بحرين؛ مستعمره نوين آمريكا و عربستان
 بين الملل/ احمد يوسفى صراف  از زمانى 
كه بحرين دســتخوش اعتراضــات مردمى به 
حكومت آل خليفه شــده اســت، روز به روز 
دخالت هاى رژيم ســعودى براى فرونشــاندن 
اعتراضــات مردمى و حمايت تســليحاتى از 
آل خليفه بيشتر شده اســت. اين موضوع به 
قدرى پيش رفته است كه حتى «پيتر فورد» 
سفير سابق بريتانيا در ســوريه نيز تلويحاً به 
آن اشــاره كرده و گفته است، بحرين از زمان 
آغاز اعتراضات در سال 2011 تقريباً مستعمره 
عربستان سعودى و آمريكا شده است.بحرين از 
14 فوريه 2011 شــاهد تقابل شديد رژيم آل 
خليفه با مردم اين كشور است. رژيم آل خليفه 
براى ســركوب تظاهرات مردمى از عربستان 
سعودى، رژيم صهيونيســتى و آمريكا كمك 

گرفته است.

 اشغال بحرين توسط نيروهاى پياده 
نظام سعودى 

حمايت عربستان از بحرين در قالب لشكركشى 
به اين كشــور در 14 مارس 2018 انجام شد. 
عربستان ســعودى نه تنها مخالف مذاكره آل 
خليفه با مخالفــان بحرينى اســت؛ بلكه در 
تشديد ســركوب تظاهرات مردمى و گسترش 

خشونت در اين كشور نقش مستقيمى دارد.
عالوه بر اين، عربســتان ســعودى از رژيم آل 
خليفه حمايــت مالى نيــز مى كند. حكومت 
سعودى هم به طور مجزا و هم در قالب شوراى 
همكارى خليج فارس به آل خليفه كمك مالى 
مى كند كــه اين كمك عالوه بــر اينكه براى 
تأمين كسرى بودجه حكومت آل خليفه به كار 
گرفته مى شــود در ميان مردمى كه وفادار به 
آل خليفه هستند نيز توزيع مى شود تا آن ها به 

جمع مخالفان نپيوندند.
عربســتان ســعودى در مى 2012 نيز اتحاد 
امنيتى اين كشــور را با رژيم آل خليفه اعالم 
كرد كه مصداق بارز مستعمره شدن بحرين بود 
و مخالفان بحرينى آن را «اشغال» اين كشور 

توسط آل سعود ناميدند.

 لقمه اى كه به آسانى 
بلعيده نمى شود !

در هميــن خصــوص، «على 
الريجانــى»، رئيــس مجلس 
شوراى اســالمى ايران نيز در 
واكنش به ايــن اتحاد امنيتى 
گفــت: «بحريــن لقمــه اى 
نيســت كه به آســانى بلعيده 
شود». آمريكا مهم ترين حامى 
فرامنطقــه اى رژيم آل خليفه 
اســت. بحرين مركــز ناوگان 
پنجم دريايى آمريكاســت كه 
بزرگ ترين ناوگان آن در خارج 

از اين كشور است.
عالوه بــر اين پايــگاه هوايى 
«شيخ عيســى» نيز در اختيار 

نيروهاى آمريكايى قرار دارد. بحرين و آمريكا در 
اكتبر 1991 پيمان دفاعى 10 ساله امضا كردند 
كه اين پيمان در سال هاى 2001 و 2011 نيز 

در هر نوبت براى 10 سال تمديد شده است.
اين پيمان هاى نظامى ســند مستعمره شدن 
آل خليفه توسط آمريكا محسوب مى شود زيرا 
سياستى در بحرين بدون جلب حمايت و رضايت 
آمريكا اتخاذ نمى شود.رژيم صهيونيستى نيز يكى 
از حاميــان مهم رژيم آل خليفه در ســركوب 

تظاهرات مسالمت آميز مردمى 
نه  رژيم صهيونيستى  اســت. 
تنها بخشى از وظيفه آموزش 
نيروهــاى نظامى آل خليفه را 
كه اغلب آن ها نيــز اتباع غير 
بحرينى هستند، بر عهده دارد، 
بلكه حتى امنيت كاخ پادشاهى 
آل خليفه نيز بر عهده نيروهاى 

ويژه اسرائيلى است.

 رژيم آل خليفه در جهت 
ايجاد روابط رسمى با رژيم 

اسرائيل حركت مى كند
رژيم اسرائيل دستور كارهاى 
مخالفان  با  مواجهه  چگونگى 
را نيز براى آل خليفه تنظيم 
مى كند. بر اين اساس، رژيم آل خليفه نيز در 
جهت ايجاد روابط رســمى با رژيم اســرائيل 
حركت مى كند و اخيراً نيز «خالد بن احمد»، 
وزيــر امور خارجه بحرين پــس از محمد بن 
ســلمان، وليعهد سعودى براى اسرائيل «حق 
دفــاع» قائل شــد و به نوعى اســرائيل را به 
رسميت شــناخت، در حالى كه اسرائيل تنها 
در دو ماه اخير حدود 130 فلسطينى را شهيد 

و بيش از 13 هزار نفر را زخمى كرده است.

 بحرين مستعمره 
عربستان و آمريكا شده است

نكته مهم اين اســت كه «پيتر فورد»، ســفير 
ســابق بريتانيا در سوريه در اعتراض به حمايت 
وزير خارجه بحرين از جنايت هاى اســرائيل از 
سمت خود به عنوان مشاور خاندان حاكم بحرين 

استعفا داده است.
پيتر فورد اعالم كرد كه: «اخيراً متوجه تحركات 
تدريجــى بحريــن (آل خليفه) عليه مســئله 
فلسطين شدم.» بر همين اساس، «پيتر فورد» 
عنوان كرد:به نظر مى رســد كه بحرين تقريباً 
مستعمره اى براى عربستان و آمريكا شده است، 
اما موج اعتراضات مردمى بحرين همواره نسبت 
به سياست هاى ظالمانه رژيم آل خليفه از جمله 
بازداشت، شكنجه، سلب تابعيت ومصادره اموال 
مردم شدت گرفته وســازمان هاى بين المللى 
حقوقى اقدامات سركوبگرايانه رژيم آل خليفه را 

محكوم مى كنند.

 مركز حقوق بشر و دموكراسى بحرين: 
رژيم آل خليفه در 6 سال گذشته 728 

بحرينى را سلب تابعيت كرده است
مركز حقوق بشــر و دموكراسى بحرين با بيان 
اينكه رژيم آل خليفه هفته گذشته 200 بحرينى 
را سلب تابعيت كرده است، خاطرنشان كرد طى 
6 سال اخير 728 بحرينى سلب تابعيت شده اند. 
دادگاه هاى رژيم آل خليفــه همواره انقالبيون 
بحرينى را به اتهام هاى واهى به ســلب تابعيت، 
اعدام و يــا زندان هاى طوالنــى مدت محكوم 

مى كنند.
ســازمان هاى بين المللى تاكنون بارها به رژيم 
آل خليفه درخصوص تشــديد سركوب فعاالن 
سياسى و اجتماعى هشدار داده اند.مردم بحرين 
خواهــان آزادى، برقرارى عدالت و رفع تبعيض 
و روى كار آمدن نظامى منتخب در كشورشان 
هستند، اما رژيم آل خليفه براى خاموش كردن 
شعله اعتراضات مردم اين كشور شمار زيادى از 
رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازى به 

زندان هاى طوالنى مدت محكوم كرده است.

اخبار جهان اسالم

اصابت گلوله به بن سلمان 
توسط منابع آمريكايى تأييد شد

العالم: اســپوتنيك به نقــل از پايگاه صوت 
العــرب گــزارش داده كه منابــع آمريكايى 
گفته اند، وليعهد سعودى در حادثه تيراندازى 
در كاخ پادشاهى در منطقه الخزامى مجروح 
شده است. اين منابع مى گويند كه بن سلمان 
پــس از اين حادثه با بالگردى از محل خارج 
شده است. پس از حادثه كودتا يا ترور وليعهد 
سعودى و درز اخبارى مبنى بر كشته يا زخمى 
شــدن وى، رئيس دفتر «محمد بن ســلمان» 
تصويرى از او را منتشر كرده بود تا نشان دهد 
كه وى زنده است، اما اين تصوير هيچ تاريخى 
نداشــت و مشخص نبود براى چه زمانى است. 
رسانه هاى سعودى نيز اقدام به انتشار اخبارى با 
هدف رد كردن شايعات مربوط به كشته شدن 
بن ســلمان كرده بودند.برخى منابع نيز خبر 
داده اند كه وليعهد سعودى در آن حادثه بر اثر 
تيراندازى مجروح شده و پس از درمان مخفيانه 
در آلمان، دوباره به زمامدارى اش در عربستان 

سعودى برگشته است. 
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رهگيرى جنگنده هاى رژيم صهيونيستى توسط روسيه 
فارس: منابع رسانه  اى گزارش دادند كه دو فروند سوخو 34 نيروى هوايى روسيه 
بر فراز آسمان شــمال لبنان، دو جنگنده اف 16 رژيم صهيونيستى را رهگيرى 
كردند. طبق اين گزارش ها، جنگنده هاى رژيم صهيونيســتى در مناطق ساحلى 

لبنان در حال پرواز و گشت زنى بودند.
هرچند هنوز جزئيات بيشترى از اين خبر مخابره نشده است اما رژيم صهيونيستى 
ســابقه نقض هاى مكرر حريم هوايى لبنان و استفاده از اين حريم براى حمالت 

نظامى به اهدافى در سوريه را داشته است.

پكن: كشتى هاى جنگى آمريكا را از منطقه بيرون رانديم
فارس: وزارت خارجه چين نارضايتى شديد و مخالفت خود با اقدام آمريكا در اعزام 

دو كشتى جنگى به نزديك جزاير تحت مالكيت خود را بيان داشت.
به نوشته خبرگزارى «شين هوا» «لو كانگ» سخنگوى وزارت خارجه چين روز 
يكشنبه در سخنانى بدين منظور اعالم كرد كه ورود غيرقانونى كشتى هاى جنگى 
آمريكا به قلمروى آبى چين و در نزديكى جزاير «ژيشا» بدون مجوز دولت چين 
بوده و نيروهاى دريايى چين با شناسايى و هشدار اين كشتى ها را از منطقه بيرون 
راندند.سخنگوى وزارت خارجه چين گفت: «چين قاطعانه به آمريكا توصيه مى كند 
كه به فوريت عمليات تحريك كننده  كه نقض حاكميت و تهديد عليه امنيت چين 

است را متوقف كند.»

رژيم صهيونيستى «گنبد آهنين» را 
در مرزهاى غزه مستقر كرد

مهر: ارتش رژيم صهيونيستى از ترس پاسخ 
مقاومت به شهادت سه فلسطينى، سامانه 
«گنبد آهنين» را در مرزهاى غزه مســتقر 
كرد. اين درحالى است كه طى مدت زمان 
گذشته بارها ناكارآمدى اين سامانه موشكى 
به وضوح عيان گشــته و حدود 80 درصد 
موشك هاى مقاومت از آن عبور كرده است.

2 مقر گروه هاى مسلح در «درنه» آزاد شد
فارس: برخى منابع نظامى ليبى اعالم كردند كه تمامى مناطق در ورودى غربى 

شهر درنه تحت كنترل يگان هاى ارتش ليبى است.
طبق گزارش شبكه روسيا اليوم، نيروهاى ارتش ليبى به فرماندهى ژنرال «خليفه 
حفتــر» اخيراً چند پايــگاه راهبردى در محورهاى درگيــرى را به كنترل خود 
درآوردند كه مهم ترين آن ها الظهر، الحمر، الحيله، منازل بوربيجه و الكسارات است.
گروه أنصار الشريعه از گروه هاى مسلح نزديك به القاعده است كه ما بين سال هاى 
2011 و 2014 شهر درنه را اشغال كرده و در سال 2014 برخى افراد مسلح اين 

گروه از آن جدا شده و با داعش بيعت كردند.

سقوط 7 پاسگاه امنيتى «تخار» به دست طالبان
مهــر: مقام هــاى محلى واليــت تخار 
افغانستان اعالم كردند كه در يك حمله 
گروهــى طالبان به شــهر «خواجه غار» 
اين واليت، هفت پاســگاه امنيتى سقوط 
كرده اســت.«خليل اهللا اسير» سخنگوى 
فرماندهى پليس تخار به خبرگزارى افق 
گفت كه اين پاسگاه ها در منطقه راهبردى 
«گل تپه» شهر خواجه غار سقوط كرده و عمليات بازپسگيرى آن بزودى راه اندازى 
مى شود.وى افزود كه در اين رويداد يك نيروى پليس كشته و سه تن ديگر زخمى 
شده اند. همچنين در اين درگيرى به طالبان تلفات وارد شده است، اما آمار دقيق 

آن هنوز معلوم نيست.
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آل خليفه اعالم 
كرد كه مصداق 

بارز مستعمره 
شدن بحرين بود 
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