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دیده بان شفافیت:
با ژن خوب افشاگری کنید

...

گزارش خبری
انتقاد مجلس اعیان انگلیس از سیاست های
«برجامی» آمریکا و موضع لندن
کمیته روابط بینالملل مجلس اعیان انگلیس در حمایت از
برجام برای وزیر خارجه این کشور یک نامه نوشت و اقدامات
یک جانبه آمریکا در قبال این توافق را مغایر با منافع انگلیس
دانست و در عین حال از کم تحرکی لندن نیز دراین زمینه
انتقاد کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه
اینترنتی پارلمان انگلیس ،در نامه اعضای کمیته روابط
بینالملل مجلس اعیان به بوریس جانسون ،وزیر امور
خارجه این کشور آمده است« :رویکرد دولت آمریکا و کنگره
این کشور ممکن است سبب به خطر افتادن توافق هستهای
شود .انگلیس ،به عنوان یکی از مذاکره کنندگان کلیدی
این توافق ،باید در حمایت خود از توافقی که در جلوگیری
از تولید تسلیحات هستهای از سوی ایران موفق عمل کرده
است ،صریح باشد .هر گونه اقدام یک جانبه بیشتر از سوی
آمریکا با هدف ایجاد مانع (بر سر راه اجرای توافق هسته ای)
مغایر با منافع امنیتی و بلندمدت انگلیس در منطقه است،
منافعی که در چارچوب جلوگیری از «تولید یک سالح
هستهای از سوی ایران» و در پیش گرفتن روابط سازندهتر
با ایران است ».نمایندگان پارلمان انگلیس با انتقاد از کم
تحرکی دولت این کشور در حمایت از توافق هسته ای و با
اشاره به حمایت بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی
و سیاستگذاران آمریکایی از برجام تاکید کرده اند« :در
بحبوحه چنین سیاستی ،ناامید کننده است که دولت
موضعی توسعه یافتهتر اتخاذ نمیکند .آیا بررسیهای
بیشتری در ارتباط با این دو موضوع انجام شده است؟...
ما از دولت میخواهیم در حمایت خود از برجام -با وجود
تعلل آمریکا -صریح و آشکار عمل کند .آیا میتوانید به ما
اطمینان دهید که این موضع دولت انگلیس خواهد بود؟»
▪موگرینی :برجام نشان داد عدم اشاعه هستهای قابل
دستیابی است

در همین حال به گزارش فارس« ،فدریکا موگرینی» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا با
اعالم مجدد حمایت از اجرای توافق هستهای ایران گفت
 :برجام به جهان نشان داد که با صبر ،پشتکار ،دیپلماسی
و اراده سیاسی ،عدم اشاعه هستهای قطعا قابل دستیابی
است.
▪سفیر فرانسه :چند بار بگوییم که از مذاکره مجدد
درباره برجام حمایت نمیکنیم؟

سفیر فرانسه در آمریکا نیز بار دیگر در خصوص برخی
گمانهزنیها درباره تالش برای مذاکره مجدد در زمینه
توافق هستهای ایران گفت« :فرانسه از بازگشایی (پرونده)
توافق حمایت نمیکند .این توافق به همین شکلی که
هست باید به صورت دقیق اجرا شود .چند بار ما باید این
موضوع را تکرار کنیم».
▪سفیر رژیــم صهیونیستی در آمریکا :یک تغییر
چشمگیر در مواضع آمریکا در قبال برجام را پیش بینی
میکنم

درعین حال به گزارش فارس به نقل از «عاروتص شوع»،
«ران درمر» دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی در آمریکا
ضمن تکرار مواضعش علیه برجام ،گفت که طی هفتههای
آتی ،یک «تغییر چشمگیر» در مواضع آمریکا در قبال برجام
را پیش بینی میکند و انتظار این تغییر را دارد .درمر افزود:
یا تغییراتی در توافق هستهای ایران اعمال می شود یا این
که توافق برچیده خواهد شد.

...
اخبار

واعظی  :رئیس جمهور به نیویورک می رود
هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور با اعالم خبر
قطعی شدن سفر دکتر روحانی به نیویورک برای شرکت
در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ،خاطر نشان
کرد  :این سفر کوتاه و فشرده خواهد بود و طی آن رئیس
جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد
کرد.محمودواعظی درحاشیهنشستدولت بهخبرنگاران
گفت :همچنین دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا  ،مسلمانان و
نخبگان سیاسی این کشور واصحاب رسانه های آمریکایی
از جمله برنامه های این سفر است .وی افزود  :روحانی در
این سفر مصاحبه هایی با رسانه های مختلف انجام می
دهد و دیدارهای متعددی هم با روسای کشورهای مهم
دنیا برنامه ریزی شده است .واعظی دربــاره نامه مولوی
عبدالحمیدبهمقاممعظمرهبریوپاسخایشاندرخصوص
حقوق اقلیت های مذهبی در کشور  ،تصریح کرد  :طبیعی
است که دولت خود را مقید به سیاست های رهبری که
ابالغ یا بیان می شود می داند و این سیاست ها تقویت
کننده موضع دولت در کارهای خود است.

«احمد وحیدی» رئیس دفتر آیتا...
هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص شد
فــارس -احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،رئیس دفتر آیتا ...هاشمی شاهرودی شد .این برای
نخستین بار است که یک عضو مجمع ،رئیس دفتر ریاست
مجمع را عهده دار میشود .وحیدی سمتهایی همچون
فرماندهی سپاه قدس ،معاون طرح و برنامهریزی وزارت
دفاع ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ...را تجربه
کرده است .وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
تحصیالت آکادمیک خود را در رشته «الکترونیک» و «علوم
استراتژیک»بهپایانرساندهاستودرحوزهمدیریتنظامی
و راهبردی در حوزه تحصیالت تکمیلی تخصص دارد.

فارس -سازمان دیده بان شفافیت و عدالت اعالم کرد :با ژن خوب میتوانید دیگران را از مفاسد احتمالی مسئوالن باخبر سازید.این سازمان
اعالم کرده است ،هموطنان در این سامانه میتوانند اطالعات خود اعم از انتصابات خانوادگی ،رانتهای ناشی از ارتباطات تباری ،گروهی،
قومی و  ...را از طریق سامانه ژن خوب به آدرس goodgene@daad.ir :ارسال نمایند.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند

اعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت باشد ،نه روزمره
ترجیح نظر مجلس بر شورای نگهبان باید برای مدتی معین و موقت اعمال شود

حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار رئیس و اعضای
دور ه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجمع را
از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به
سه وظیفه مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»،
«مشاورت در تعیین سیاستهای کلی» و «ارائه راهحل
در معضالت کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد در صد
انقالبی ،فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم
انقالب ،حضرت آیتا ...خامنهای با یادآوری مسئولیت
بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اِعمال
مصلحت» افزودند :مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم
وجود دارد و نظر مجلس شورای اسالمی را بر تشخیص
شورای نگهبان ترجیح میدهد ،باید توجه کند مصلحتی
مسجل
که تحت عنوان ثانویه است ،طبع ًا باید بسیار مهم،
ّ
و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع،
آنهم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
▪اعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره
صورت پذیرد

ایشان افزودند :اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و
نه روزمره ،صورت پذیرد و برای تشخیص آن ،بحثهای
دقیق ،کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا ازجمله
فقهای شــورای نگهبان انجام شــود .حضرت آی ـتا...
خامنهای ،تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی «مشورت
دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام» را
نیازمند بررسیهای دقیق و همهجانبه دانستند و گفتند:
سیاستهای کلی ،هندسه نظام را در مسائل مختلف
تعیین میکند و بسیار مهم است .رهبر انقالب اسالمی،
تفکیک سیاستهای کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت

با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند و خاطرنشان
کردند :ممکن است برخی از سیاستهای کلی نیازمند
بازنگری و به روز شدن باشد و برخی هم ک ً
ال زمانش
سپری شده باشد.
▪سیاستهای کلی نظام باید متقن ،صریح و با عبارات
گویا و مفید تدوین شود

ایشان ،مجمع را به « اِتــقــان» و «استحکام» در تدوین
سیاستهای کلی همراه با بحثهای عالمانه ،مستدل،
مجتهدانه و دقیق ،توصیه کردند و افزودند :بهگونهای
عمل کنید که سیاستهای کلی« ،قوی ،دقیق و با عبارات
گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح
یا تجدیدنظر نشود« .صراحت»« ،قابل تأویل نبودن» و
«پرهیز از ورود به چگونگی اجرا» ،از دیگر نکاتی بود که
حضرت آیـتا ...خامنهای در مقوله سیاستهای کلی
نظام ،مورد تأکید قرار دادند.
ایــشــان ،تبلور سیاستهای کلی نظام در قوانین،
سیاستها و اقــدامــات دولــت و مجلس و سایر قــوا و
دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند:
سیاستهای کلی ،چارچوب همه اقدامات اجرایی و
تقنینی کشور را مشخص میکند و دولت ،مجلس و همه
دستگا هها باید کام ً
ال منطبق با این سیاستها عمل
کنند .حضرت آیـتا ...خامنهای در پایان سخنانشان
خاطرنشان کردند :مجمع تشخیص مصلحت ،یادآور
امام بزرگوار و فراورده انقالب است و در فرایند اداره و
مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است؛ بنابراین
باید تفکرات امــام و انقالب بر آن کام ً
ال حاکم باشد،
انقالبی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه ،موضعگیری یا
اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث گران
قدر امام از آن مشاهده نشود.

▪آقای هاشمی رفسنجانی در سال های ریاست مجمع
باتوانایی و تدبیر به وظایف خود عمل می کرد

رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی
آیـــتا ...هاشمی شــاهــرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،از زحمات اعضای فعال مجمع تشکر
کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی جدید،
نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند .ایشان
همچنین یاد شخصیتهای برجسته و فقید مجمع در
دوره قبل بهویژه آقای هاشمی رفسنجانی و آقایان واعظ
طبسی ،عسگراوالدی و حبیبی را گرامی داشتند و
افزودند :آقای هاشمی رفسنجانی در سالهای متمادی

چمران :اطرافیان قالیباف از کناره گیری اش
از انتخابات هنوز هم ناراحتند

طفره رفتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پاسخ
به سواالت صریح درباره برجام

جا دارد از حزب موتلفه عذرخواهی کنم

مهدی چمران طی گفت و گویی درب ــاره اظــهــارات اخیرش
درخصوص انتخابات ریاست جمهوری توضیح داد و در عین
حال تصریح کرد که اطرافیان قالیباف هنوز هم از کناره گیری
او از انتخابات ناراحت هستند چرا که معتقدند اگر می ماند پیروز
می شد .به گــزارش تسنیم ،رئیس سابق شــورای شهر تهران
درباره لقب «رئیس جمهور ساز» که از سوی برخی رسانه ها به او
نسبت داده میشود و این که گفته است «اگر می خواستیم آقای
قالیباف را رئیسجمهور کنیم و فشار تبلیغاتی میگذاشتیم،
میتوانستیم» توضیح داد :معنی خواستن در این باره گروهی
استنهشخصی«،میخواستیم»یعنیکلجامعههمفکروهمسو
و متفق میشدند ،انجام میگرفت .حتی اسم آوردم آقای حداد
عادل ،آقای والیتی ،آقای جلیلی و همه نیروهای هوادارشان اگر
میخواستیم مشخص بود که میتوانستیم در چنین شرایطی
آقای قالیباف رئیس جمهور شوند.
▪برداشتم از نواصولگرایی این است که فضای جدیدی برای
همه اتفاق بیفتد

چمران در ادامه درباره نواصولگرایی که از سوی قالیباف مطرح
شده است ،گفت :نواصولگرایی را این گونه ترجمه کردیم که هر
فکر و ایدهای باید دایما در حال نو شدن و ارتقا باشد .روایتی است
کهاگرامروزمانبافردایمانیکیباشددچارخسرانوضررشدیم.
حتما باید امروز مان با فردایمان متفاوت باشد .برداشت من از
نواصولگرایی به عنوان یک تفکر جدید این است که یک فضای
جدید برای همه اتفاق بیفتد .اگر همه توقف کنند  ،سرجایشان
بنشینند و پیشرفتی نکنند ،یقینا کسی به جایی نخواهد رسید.
▪عذرخواهی چمران از حزب مؤتلفه

چمران در پایان با اشاره به اظهاراتش درباره حزب موتلفه اسالمی
در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت :در این مصاحبه هم اشاره ای
به حزب موتلفه شد که جا دارد از آنان پوزش بطلبم .او در مصاحبه
چندی پیشش با اعتماد دربــاره آرای حزب مؤتلفه در انتخابات
ریاست جمهوری گفته بود٤٠٠ :هــزار رای آقای میرسلیم واقعا
اهمیتداشتتابهمؤتلفهایهابگوییماینقدرکهمیگوییدماحزب
هستیموقدیمیهستیمورأیداریم،این ٤٠٠هزارتارأیشماست!

ریاست مجمع ،با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود
عمل میکرد .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
آیـــتا ...هاشمی شــاهــرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام با
هوشمندی و جامعنگری امام راحل شکل گرفت و در
دورههای مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و حل
مشکالت کشور و تدوین سیاستهای کالن ایفا کرده
اســت .آیـــتا ...هاشمی شــاهــرودی ،مجمع را بــازوی
رهبری در تعیین سیاستهای کلی خواند و انجام دقیق
مسئولیتهای خطیر مجمع را نیازمند همکاری هم ه قوا
و ارکان نظام دانست.

▪تالش قالیباف در جلوگیری از زمینه شکل گیری تخلفات
بسیار موثر واقع شد

وی با اشاره به مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد و با تاکید براین
که گفتوگویش به درستی بیان نشده ،درباره فضای شهرداری
درزمانقالیبافواینکهگفتهشدهاستدرزماناحمدینژاداین
فضا انقالبیتر بود ،تصریح کرد :در خصوص موضوع مطرح شده
اینگونه اعالم کردم ،اول که وارد شهرداری شدیم شاهد ورود یک
گروه انقالبی به شهرداری بودیم .چمران با بیان این که بعد از چند
سالیکهماندیماینفضابهعادیشدنانجامیدوبعدازآنسیرعادی
خود را طی کرد و به این که چه کسی شهردار باشد یا نباشد چندان
مرتبط نمیشد ،اظهار کرد :تفاوتی که میخواهم بگویم این است
وگرنه چه در زمان آقای احمدی نژاد یا قالیباف قطع ًا و یقینا سعی
بر این بود تا هم از سوی شورای شهر هم از سوی شهرداری جلوی
هر تخلفی گرفته شود .میزان تذکراتی که در زمان آقای قالیباف
از سوی اعضای شورای شهر مطرح میشد نیز موید همین مطلب
است و حتی به قطع یک درخت در باغی نیز تذکر داده می شد و در
شهردارینیزسعیبراینبودتاتخلفیصورتنپذیردوبامتخلفان
برخورد شود .رئیس سابق شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :به
خصوص سیستماتیک شدن و استفاده از سامانههای مدیریتی و
اداری،ازوقوعوایجادزمینهبسیاریازتخلفاتبهشدتجلوگیری
میکردوتالشآقایقالیبافهمدراینبارهبسیارموثرواقعشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اظهارات
ضــد و نقیض و انــحــرافــی از پــاســخ بــه ســوال
خبرنگاران درباره این که چرا دولت این کشور
موضع متفاوتی نسبت به آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی در خصوص پایبندی ایران به توافق
هستهایباگروه( 5+1برجام)اتخاذکردهاست،
طفره رفت .به گزارش تسنیم« ،هیثر نوئرت» ،در
نشست خبری دیــروز خود گفت« :بــرای انجام
بازرسیها و ادامــه نظارت بر پایبندی ایــران به
تعهدات هستهای خود نگاه ما به آژانــس است
تا اطمینان حاصل کند که آن ها به تعهدات
هستهایخودپایبندبودهاند».آژانسبینالمللی
انرژی اتمی در هشت گزارش از زمان اجرایی
شدن برجام ،پایبندی ایران به این توافق را تأیید
کرده است .براین اساس خبرنگاری در واکنش
به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،
با اشــاره به گــزارش جدید ًا منتشر شده آژانس
پرسید« :آژانس گفته که ایران در حال اجرای
تعهدات هستهای خود است .آیا دولت آمریکا به
این ارزیابی اعتماد دارد؟ نوئرت در پاسخ گفت:
«این گزارش هنوز ،در
مقطع فعلی محرمانه
اســـت .بــنــابــرایــن ،من
دربـــــــــاره گـــزارشـــی
کـــه مــحــرمــانــه اســت
اظهارنظر نمیکنم.
مـیتــوانــم بگویم مــا از
تــــاشهــــای آژانــــس
بـــرای راســتـیآزمــایــی
اجرای برجام و نظارت
بر آن تقدیر میکنیم.
مــا کــمــاکــان بــررســی
اجـــرای بــرجــام توسط
ایران را ادامه میدهیم
تااطمینانحاصلکنیم
که این کشور همچنان

به دقت به تعهداتش پایبند است ».خبرنگار ،در
ادامهمجدد ًاپرسید«:آیاآمریکابهآژانساطمینان
دارد؟» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«آن ها وظیفهشان را خوب انجام دادهانــد .به
همین دلیل از آن ها سپاس گزاریم .همانطور
که میدانید ما مالقاتهایی با آن ها داشتهایم
و بنابراین ما از کاری که آن ها انجام میدهند
حمایت میکنیم ».خبرنگار آمریکایی بار دیگر با
اشاره به اظهارات جدید مدیر کل آژانس درباره
این موضوع پرسید« :آقای آمانو گفت که ایران
قواعد بازی را رعایت کرده است .بنابراین وقتی
آنهامیآیندومیگویندکهایرانقواعدرارعایت
کرده است ،شما چرا میگویید که آن ها پایبند
نبودهاند؟» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،با
بیاناظهاراتضدونقیضومنحرفکردنبحث
از پاسخ گویی به این سوال طفره رفت .وی گفت:
«ببینیدفکرکنممنروشنگفتمکهدولتمعتقد
است ایران به روح این توافق پایبند نبوده است.
بررسی سیاست ما در قبال ایران ادامه دارد .ما
همچنانمتنتوافقرارصدمیکنیم،ولیمعتقد
هــســتــیــم کـــه ایــــران
روح آن را نقض کرده
است.مننمیخواهم
زودتــر از موعد بگویم
که محتوای بررسی
سیاست مــا در قبال
ایــران چه خواهد بود
و آن را پیشبینی
هــم نــخــواهــم ک ــرد».
نوئرت ،سپس حرف
خبرنگار آمریکایی را
که قصد پاسخ گویی
داشـــت قــطــع کـــرد و
گفت« :بگذارید ادامه
بدهیم.شماامروززیاد
سوالپرسیدید».

روحانی  :فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی

استاندار و خانواده وی باید در محل مأموریت خود مستقر شوند
رئیس جمهور بر وجود فضای امن و آرام در استانها و
کشور تأکید کرد و گفت :فضای جامعه باید امن باشد
و نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار
سرمایه ،فرار مغزها و نبود پیشرفت است .برای پیشرفت
و توسعه باید فضای جامعه متعادل و آرام باشد .باید توجه
کرد که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمیشود،
بلکه در این زمینه باید واقعیتهای فرهنگی را به مردم
معرفی کرد و در این صــورت مــردم بهترین را انتخاب
خواهند کرد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد :مشروعیت همه ما
بر مبنای رأی مردم است؛ یعنی  24میلیون رأی به عنوان
مشروعیت دولت محسوب میشود و  42میلیون رأی نیز،
نشا ندهنده استحکام مشروعیت نظام اسالمی است
که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات ،مجدد این

مشروعیت را تأیید کردند.
▪پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی
برای ایثار و فداکاری است

به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دولــت ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای هفت
استاندار جدید که در جلسه هیئت وزیران معرفی شدند
و رأی اعتماد گرفتند ،اظهار کرد :پذیرفتن مسئولیت
در دوران فعلی به معنای آمادگی برای ایثار و فداکاری
است ،چرا که این افــراد میتوانند در کار دانشگاهی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی موفقتر ظاهر شوند و
زندگی راحتتری داشته باشند ،اما پذیرفتن مسئولیتی
مانند استانداری که عالیترین مقام دولت در استانها

محسوب میشود ،بیتردید مسئولیت سنگین و دشواری
است ،لذا همه وزیران باید از فعالیت استانداران به عنوان
منتخبان هیئت دولت ،پشتیبانی کنند .رئیس جمهوربر
توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آن ها برای
حضور در انتخابات تأکید کرد و گفت :مردم خواست و
مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف
مطرح کردند که باید در اداره استانها به آن توجه شود.
▪نباید موضوعاتی مانند اقوام ،دوستان و آشنایان
تأثیری در انتخابها داشته باشد

وی با تأکید بر این که اساس دولت یازدهم و دوازدهم بر
مبنای مشی اعتدال و میانهروی بوده است و مردم هم بر
همین مبنا به این دولت رأی دادند ،اظهار کرد :افراط
و تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجهای بــرای مردم

نداشته و نخواهد داشت .روحانی با تأکید بر این که همه
مسئوالن در ردههای مختلف باید به اعتدال ،توجه کنند،
اظهار کرد :مسئوالن همچنین باید به شایستهساالری
توجه جدی داشته باشند و تمام انتخابهایشان باید بر
مبنای شایستگی انجام شود و نباید موضوعاتی مانند
اقــوام ،دوستان و آشنایان تأثیری در انتخا بهایشان
داشته باشد ضمن این که هرکس از شایستگی بیشتری
برخوردار است ،شرع ًا نیز حق با اوست و باید مسئولیت
را برعهده بگیرد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حضور
کامل و تمام وقت استانداران در استان محل مأموریت
شان ،گفت :استاندار به همراه خانواده اش باید در محل
مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای خدمت
گزاری مستقر شود.

آن سوی سیاست
مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

«گوگل» و «اپل» کدام راهبرد را دنبال
می کنند؟

تحریم های اخیر شرکت های ایرانی از سوی «اپ استور»
و «گوگل پلی» را شاید بتوان بخشی از راهبرد قدرت
هــای جهانی بــرای مقابله بــا ایـــران در ســال هــای آتی
دانست .همکاری شرکت های بزرگ رایانه ای با قدرت
های جهانی به خصوص بر اساس افشاگری های «ویکی
لیکس» بر کمتر کسی پوشیده است .از جمله پایگاه خبری
تحلیلی «پریزن پلنت» در سال  91با اشاره به اسناد منتشر
شده از ویکی لیکس تصریح می کند که برخی مقامات
سابق سیا در شرکت گوگل فعالیت می کنند و گوگل یکی
از شاخههای تشکیالت جاسوسی و ارتش آمریکاست.
اطالعات بسیاری هم از همکاری های گسترده برخی از
غول های تکنولوژی دنیا با دستگاه های امنیتی آمریکا
و انگلیس منتشر شده است که مجال ذکرشان در این
یادداشت مختصر نیست.به همین دالیل انتظار همراهی
قــدرت هــای تکنولوژی دنیا با سرویس هــای امنیتی و
سیاسی امری دور از انتظار نیست.
در سال های گذشته که ایران به عنوان یکی از «بازارهای
مصرف» اینترنت و نرم افزارها شناخته می شد ،قدرت
های غربی ،از این ابزار برای «تغییر فرهنگی» کشور بهره
می بردند .اما اکنون که ایران خود را از «مصرف کننده»
به عنوان یک«تولیدکننده» فناوری و محصوالت رسانه
ای و نرم افزاری مطرح کرده است ،قدرت های سیاسی و
اقتصادی اجازه نخواهند داد تا ایران از مزایای اقتصادی
و فرهنگی این دستاورد بزرگ به راحتی بهره مند شود.
تحریم نرم افزاری ایران از سوی دو شرکت بزرگ گوگل
و اپل ،می تواند نشانه ای از سیاست گذاری قدرت های
اقصادی و سیاسی برای مقابله با پیشرفت ایران در این
حوزه تلقی شود .اما سرانجام این راهبرد چه خواهد بود؟
جمهوری اسالمی ایران نمونه این تحریم ها را درخصوص
فعالیت های هسته ای تجربه کرده است .فرجام تالش
دشمنان ملت برای سنگ اندازی در راه پیشرفت ،ایستادن
نخبگان و جوانان روی پای خود و اتکا به توان های داخلی
و ظهور دانشمندان هسته ای در کشور شد .ایران امروز
برخالف خواسته آمریکا و قدرت های غربی به عنوان یکی
از معدود کشورهای هسته ای جهان شناخته می شود .اما
بی شک رشد و شکوفایی ایران اسالمی در حوزه های رسانه
ای و فناوری به حمایت های مادی و معنوی دولت و مردم
نیاز دارد .دولت می تواند با قرار دادن تسهیالت مناسب
از جوانانی که در قالب استارتاپ آستین باالزده اند و برای
خود و دیگران شغل ایجاد کرده اند ،حمایت کند .مردم هم
می توانند با استفاده از این محصوالت ،عالوه بر برخورداری
ازمزایاوامکاناتآن،ازفرزندانکشورشانپشتیبانیکنند.

خبر

جانشین اطالعات سپاه :سران فتنه به شمال
و سرعین و اسب سواری می روند
حصربادرخواسترئیسقوهقضاییهوتایید
همهاعضایشورایعالیامنیتملیبود
جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پــاســداران طی
سخنانیدرجمعمسئوالنبسیجدانشجوییکشوربااشارهبه
برخیامکاناتیکهدراختیارمحصورانقراردارد،گفت:حصر
درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت
ملی بود .به گزارش فارس ،سردار حسین نجات با اشاره به
روند حصر سران فتنه و گذشت 20ماه از حوادث سال ،88
گفت :نظام 20ماهدرمقابلاینافرادمماشاتکردهاستاما
آنهاقصدپایاندادنبهماجراواصالحرویهخود راندارندوبه
دنبالفتنهجدیدهستند.اینجابودکهرئیسقوهقضاییهاز
رئیسشورایعالیامنیتملیدرخواستحصرکرد.سردار
نجات گفت :این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای
عالیامنیتملیمطرحشدوحتییکنفرهممخالفتنکرد
در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده
رهبری بودند ،رؤسای قوا ،وزیر خارجه ،وزیر کشور ،رئیس
ستاد کل و ...همه بدون حتی یک نفر مخالف ،همانطور که
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد ،اصل مجرم
بودناینهاراتأییدکردند،محاکمهرابهمصلحتندانستند
(بااینکهمحاکمهحققوهقضاییهبود)وحصرراتأییدکردند.
جانشینرئیسسازماناطالعاتسپاهپاسداراندرخصوص
نحوه حصر سران فتنه نیز گفت :آن ها در خانه خودشان
اسکاندادهشدندکهیکطبقهکاملدراختیارآنهابودودر
یکطبقه دیگرهمنیروهایامنیتیحضوردارندالبتهبعدها
فرزندان و اعضای خانوادهشان هم اجازه یافتند که با آن ها
دیدارکنندوخدماتپزشکیکهبهسرانفتنهدادهمیشودبه
سرانقوادادهنشدهاست.استخروسونارفتنشانبجاست،
به شمال و سرعین و اسب سواری میروند و همین آقایی
که گفته میشد پایش شکسته اسبسواریاش را هم رفته
است.آنیکنفردیگرهمخودشنخواستهچونمیخواهد
مظلومنمایی کند .البته یک بار که به منزل یکی از اقوام رفته
البهیکیازگروههایدانشجوییخبردادهو
بودهمسرشقب ً
وقتیاوبهآنمنزلرفتهبودآنهاهمآنجاحضورداشتندکه
همین موضوعباعثعصبانیتواعتراضاوبههمسرششد.
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