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هر كس پيش از آزمودن ،به دیگری اطمينان كند ،خود را در معرض هالكت و فرجامى رنجآور قرار داده است .
(بحاراألنوار ،جلد  ، 78صفحه )364

مشهد اذان ظهر  11:41غروبآفتاب  16:41اذانمغرب  17:01نیمه شب  22:57اذان صبح فردا  5:13طلوعآفتاب فردا 6:42

...

تازههای مطبوعات
••صبح نــو -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی دربـــاره کاهش
وابستگی به پیام رسان های خارجی نوشت :در اعمال
محدودیت برای یوتیوب ،نمونه بومی و داخلی آن تحت
عنوان آپــارات ،جان گرفت .نمونهای که توانست با ارائه
خدماتی در خور برای کاربر ایرانی ،اعتماد او را جلب کند.
اتفاقی که در حوزه پیامرسانها نیفتاد .نمونههای داخلی
برای روزی که برای تلگرام محدودیت اعمال شود ،خود را
توقع باالی کاربر
آماده نکردهاند .آن ها نه پاسخ گوی سطح ِ
ایرانی بودند و نه خدمات ویژهای که مختص آن ها باشد به
کاربر ارائه کردند.
••اعتماد -عباس عبدی در یادداشتی در این روزنامه
ضمن اصیل دانستن موضع اصالح طلبان در حوادث اخیر
نوشت :موضعگیری آنان دقیق بود ،همه آنان حق اعتراض
را به رسمیت شناخته و اگرچه دفاع از خشونت و کوبیدن به
طبل آن را برنتابیدند ولی درباره اعتراضکنندگان عادی
خواهان مدارا و عدم برخورد شدند که خوشبختانه در طرف
حکومت نیز این درخواست ،به طور نسبی پژواک داشت.
••ایران -این روزنامه در یادداشتی با عنوان «ضرورت تغییر
سیاست های فیلترینگ» نوشت :به نظر میرسد که همانند
دوران ویدئو ،ماهواره و اینترنت ،راه دیگری جز عبور از
فیلترینگ وجــود نــدارد .به ویــژه در فضای فناوریهای
جدیدی که با سرعت ســرســا مآوری رشد میکنند و اگر
امــروز به درستی این تصمیم گرفته نشود،ممکن است
فردا دیر باشد و دیگر حتی ایجاد انحصار برای داخلیها،
گ فیلترشکنها هم کاری
مصوبات حمایتی و حتی فیلترین 
از پیش نبرد.
••آفتاب یــزد -صــادق زیباکالم طی یادداشتی در این
روزنامه تأکید کرد :متاسفانه مادامی که رئیسجمهور
بسیاری از مسائل را با مردم در میان نگذارد تنها مطالبات
پشت مطالبات اضافه میشوند و در چنین شرایطی
هــم هــمــان طــور کــه دیــدیــم بــرخــی اصــولــگــرایــان از آب
گلآلود استفاده میکنند تا به مردم نشان دهند که همه
ناکارآمدیها ،گرانیها و همه فسادها ،ناشی از عملکرد
دولت دوازدهم است.
••جــام جــم« -دن اسمیت» ،مدیر موسسه بینالمللی
تحقیقات صلح «سیپری» در گفت و گو با این روزنامه با اشاره
به پایبند نبودن آمریکا به برجام گفت :این هراس وجود دارد
کهاگرهرکشوریوبهخصوصآمریکابگوید«خب!مندیگر
این توافق را دوست ندارم ،فراموشش کنید!» انگیزهای
برای دیگر کشورها نمیماند که به چنین توافقنامههایی
بپیوندند .دیگر کشورها هم به تجربه برجام نگاه میکنند و
میگویند این توافق کاغذپارهای بیش نیست!

...

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت :استاندار کرمانشاه درباره صدای
انفجار شنید هشده در کرمانشاه گفت :این صدا به هیچ
وجه بر اثر انفجار امنیتی یا هر مسئله خاص دیگری نبوده
است .هوشنگ بازوند با بیان این که ما منشأ این صدا را
پیدا نکردیم چون واقعا اتفاق خاصی نبوده است ،تصریح
کرد :نه انفجار امنیتی بوده و نه بر اثر آن شیشهای شکسته
است .این صدا فقط در یک محله از شهر کرمانشاه شنیده
شد .این صدا هیچ ربطی هم به زلزله نداشته و احتماال تنها
یک انفجار معمولی بوده که خسارتی هم نداشته است.
••دیده بان ایران نوشت :برخی محافل خبری وابسته به
جریان انحرافی مدعی تدریس حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی رئیس جمهور در حــوزه علمیه امــام حسن
مجتبی(ع)لواسانشدندکهاینخبرازاساسدروغاست.یک
مقاممطلعگفت:طلبههایحوزهعلمیهامامحسنمجتبی(ع)
در نهایت تا سطح یک دروس حوزوی در این مدرسه تحصیل
می کنند و اصوال دروس خارج فقه در این حوزه تدریس نمی
شود و خبر کذب مذکور بیانگر عمق بی اطالعی و بی ثباتی
طراحان چنین مطالبی و جریان متبوع است.
••عصرایران نوشت  :بازدید از زندان اوین باید به دور از
سیاستزدگی اتفاق بیفتد تا مشکالت احتمالی زندانیان
طرح و رفع شود.بیایید از زاویــه دیگری به این ماجرا و
درخواستها نگاه کنیم.زندانیها به دلیل جرمی که
مرتکب شدهاند ،از حقوق اجتماعی خود محروم شدهاند.
مهمترین محرومیت آن ها حضور نداشتن در جامعه است.
اما در همین زندان آن ها مانند دیگر شهروندان کشور در
ت مختلف شرکت می کنند و رای خود را به صندوق
انتخابا 
میاندازند .بدین ترتیب میتوان گفت که نمایندگان
مجلس در شهرهای مختلف ،موکل زندانیها نیز هستند.
زندانیها میتوانند انتظار داشته باشند بعد از رایی که به
صندوق میاندازند ،مانند دیگر شهروندان از حق دیدار با
نمایندگان استفاده کنند.
•• 24آنالین نوشت :خبرها حکایت از آن دارد که ساالنه
حدود  ۸۰۰میلیارد تومان از طریق سازمان های اجرایی
کشور به صداوسیما پرداخت میشود .این رقم عالوه بر
بودجه ۱۶۰۰میلیارد تومانی است که دولت به رسانه
ملی پرداخت می کند .انتظار میرود وزارتخانه ها و دیگر
دستگاه هایی که چنین مبلغ کالنی را خرج صداوسیما
میکنند گــزارشــی از عملکرد مالی خــود ارائــه کنند و
صداوسیما نیز در باره این درآمد هنگفت شفاف سازی کند.
••صراط نیوز مدعی شد  :جهانبخش خانجانی از چهره
های تابلودار اصالح طلب که اعترافاتی بعد از فتنه 88
داشــت ،یک پایش در وزارت نفت اســت و پــای دیگرش
در متروی تهران!جهانبخش خانجانی به عنوان مشاور
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران روزهای گذشته در
میان خانواده های مضطرب نفتکش سانچی حاضر بود و
بقیهاوقاترادرمترویتهرانسپریمیکرد.ویدرجلسات
مشورتی متروی تهران که با عنوان اتاق فکر یا شورای اطالع
رسانی برگزار می شود نقشی فعال و موثر دارد .
••انتخاب نوشت  :سیدحسین موسویان ،سفیر سابق
ایران در آلمان و مذاکرهکننده ارشد هستهای در دوران
اصالحات که این روزها پژوهشگر دانشگاه پرینستون نیز
هست ،خاطرات جالبی از سالهای همکاری با آیتا...
هاشمی رفسنجانی دارد .او می گوید  :مرحوم گنشر که
برجستهترین وزیر خارجه آلمان بعد از جنگ جهانی دوم
است ،بعد از یک مالقات  ٩٠دقیقهای با مرحوم آیتا...
هاشمی در سال  ١٣٦٩-۱۳۷۰به من گفت که در طول
 ١٦سالمدیریتدستگاهدیپلماسیآلمانبابرجستهترین
روسای جمهور عالم مالقات کردهام اما رئیسجمهوری به
تیزهوشی آقای هاشمی ندیدهام.
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هشدار روسیه بهاروپا درباره سازش احتمالی باآمریکا علیه برجام
الوروف :اظهارات اروپا درباره سازش با آمریکا برسر برجام پیامدهایی منفی دارد

روسیه در اولین واکنش به شرط های ترامپ برای ادامه
برجام ،به صراحت هر گونه بازنگری در برجام را نفی و
حتی تأکید کرده که فعالیت های موشکی ایــران قابل
مذاکره نیست .این در حالی است که کشورهای اروپایی
مواضع صریحی درباره زیاده خواهی جدید رئیس جمهور
آمریکا نگرفته اند .به گزارش ایسنا به نقل از اینترفکس،
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه
حفظ توافق هستهای با ایــران اولویت مسکو در سال
 2018است ،گفت :فعالیتهای موشکی ایــران قابل
مذاکره نیست .وی افزود :اظهارات ترامپ درباره ایران با
هدف نابودی برجام بر خوشبینیها نمیافزاید .هدف او
نابودی این توافق است اما حفظ توافق هستهای اولویت
روسیه در سال  2018خواهد بود .الوروف با انتقاد از
رویکرد آمریکا درباره توافق هسته ای تصریح کرد :اگر
آمریکا از توافق هستهای خارج شود ،ایران نیز به هیچ یک
از تعهدات این توافق پایبند نخواهد ماند .نابودی برجام
همچنین تاثیراتی منفی بر گفتوگوها با کره شمالی بر
سر موضوع هستهای خواهد داشت.
▪درخواست واشنگتن برای اصالح متن برجام غیر قابل
پذیرش است

الوروف همچنین تاکید کرد :فعالیتهای ایران در زمینه
توسعه موشکهایش نمیتواند مورد مذاکره قرار گیرد.
اظهارات اروپاییها درباره سازش با آمریکا بر سر توافق
هستهای با ایران نشان دهنده یک سیر نزولی است که
پیامدهایی منفی خواهد داشت .به گزارش اسپوتنیک
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد :امیدوارم شرکای اروپایی
که آمریکا به آنها احترام می گذارد ،بدون هیچ اما و اگری

متحدان اروپایی برای اصالح «نقصهای وحشتناک»
برجام ،دولت آلمان خواستار جزئیات درخواستهای
رئیسجمهور آمریکا از اروپاییهاست .به گزارش فارس
به نقل از آسوشیتدپرس« ،اشتفان زایبرت» تاکید کرده که
دولتآلمانبهتوافقهستهایایرانمتعهداستووضعیت
و شرایط مرتبط به برجام را با شرکای اروپایی خود مورد
ارزیابی قرار خواهد داد .این مقام آلمانی همچنین اعالم
کرده که مقامات این کشور با همتایان آمریکایی نشست
برگزار می کنند تا «ببینند اظهارات آقای ترامپ (درباره
لزوم نقش آفرینی اروپا برای تغییر مفاد برجام) دقیقا چه
هدف و درخواستی را در بر میگیرد».

به آنچه در توافقنامه برجام درج شده ،پایبند بمانند.
وی افزود :درخواست واشنگتن برای اصالح متن برجام
غیر قابل پذیرش است و مسکو از آن حمایت نخواهد کرد.
روسیه همچنین به تالشهای خود برای متقاعد کردن
آمریکا به این که ایران بهطور کامل به تعهداتش در توافق
هستهای پایبند است ،ادامه خواهد داد.
▪ادعای روزنامه کامرسانت درباره تصمیم دولت آمریکا
برای دور زدن چین و روسیه

الحیات پس از این سخنان الوروف نوشت« :مسکو و پکن
با قدرت از توافق هستهای دفاع می کنند و حتی روسیه
متعهد شده است که تمام تالشش برای نجات توافق را به
خدمتگیرد ».اشاره این روزنامه به اظهارات مقامات چین
هم است که از برجام دفاع و مذاکره مجدد درباره آن را رد

کردند .روزنامه «کامرسانت» ،چاپ مسکو هم مدعی شد
که واشنگتن قصد دارد با سه طرف اروپایی شرکت کننده
در برجام ،یعنی انگلیس ،فرانسه و آلمان ،به تنظیم سندی
جدیدبپردازدودیگرشرکتکنندگاندرآن،یعنیروسیه،
چین و خود ایران در این زمینه نقشی نداشته باشند .به
نوشته این روزنامه دونالد ترامپ آشکارا قصد دارد روسیه،
چین و ایران را از تصمیم گیری درباره برجام کنار بگذارد،
ولی بعید است طرفهای اروپایی با درخواست وی درباره
توافق هستهای با ایران موافقت کنند.
▪آلمان :با آمریکایی ها نشست برگزار می کنیم تا ببینیم
درخواست ترامپ دقیقا چیست؟

در همین حال سخنگوی آنگال مرکل صدراعظم آلمان
اعــام کــرده که با توجه به درخواست دونالد ترامپ از

▪شمخانی :تاکتیک ترساندن جامعه بینالمللی از
تصمیمات یک دیوانه ،تکراری و فاقد اثر است

همزمان شمخانی ،دبیر ش ــورای عالی امنیت ملی
اظهارات ترامپ دربــاره پایان برجام یا ایجاد تغییر در
مفاد آن را صرفا یک فضاسازی تبلیغاتی بدون پشتوانه
در چارچوب راهبرد ایرانهراسی و محرومسازی ایران
از منافع اقتصادی برجام دانست و اظهار کرد :تاکتیک
ترساندن جامعه بینالمللی از تصمیمات یک دیوانه،
تکراری و فاقد اثر بوده و هیئت حاکمه آمریکا به واسطه
تصمیمات نابخردانه و اشتباهات مکرر در شرایط انزوای
جهانی قرار گرفته است .همچنین بروجردی ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس دربــاره شرط ها و ضرب
االجل های ترامپ گفت :باید منتظر ماند و دید در چهار
ماه آینده ترامپ چه تصمیمی درباره خروج از برجام اتخاذ
میکند که ایران نیز بر مبنای همان تصمیم رئیسجمهور
آمریکا سناریوهای خود را اجرایی میکند.

الیحه «اصالح قانون مبارزه با تروریسم» از دستورکار
مجلس خارج شد
پورابراهیمی :گزارش کمیسیون بررسی الیحه الحاق به FATFتا پایان سال
نهایی نمی شود

متن و حاشیه بیستمین نشستکمیته عمومیکنفرانس
مجالس اسالمی درتهران
محمد اکبری  -رئیس مجلس طی سخنانی خطاب به اعضای
اجالسیه پارلمانی همکاری های اسالمی گفت :یکی از مسائل
مهمی که امروز دغدغه فکری کشورهای اسالمی است ،موضوع
قدس است .به گزارش خراسان ،بیستمین جلسه کمیته عمومی
کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی
با حضور رئیس مجلس شــورای اسالمی در تهران آغــاز شد و در
نشستهای تخصصی آن مباحثی همچون "امور سیاسی و روابط
خارجی ،حقوق بشر ،زنــان وخــانــواده ،حقوقی و فرهنگی ،گفت
وگوی تمدنها و مذاهب ،اقتصادی و محیط زیست" برای تهیه پیش
نویس نهایی کنفرانس طرح و بررسی شد.الریجانی گفت :باید از

گذشته پند گرفت ،متأسف شدم که رئیس جمهور آمریکا به تازگی
درباره برخی کشورها با ادبیات زننده و تحقیر آمیز و تحریک آمیز
صحبت کردو تصور می کنم به دوره توحش مدرن رسیده ایم.کاظم
جاللی ،سخنگوی سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو
سازمان همکاری اسالمی در حاشیه مجمع عمومی این کنفرانس به
خبرنگاران گفت :در این جلسه حدود  17رئیس مجلس و  14نایب
رئیسشرکتکردندوهمههیئتهایشرکتکنندهدرسطحروسای
کمیسیون ها و نمایندگان مجلس هستند.وی افزود :با این فضایی
که برخی کشور های عربی علیه جمهوری اسالمی ایران به وجود
آورده بودند میزان مشارکت در این کنفرانس خیلی خوب بوده است.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان

مترجمان دقیق اسپیناس و تابلوی «هیس» آقای سخنگو
*با وجود آن که آغاز جلسه طبق برنامه راس ساعت  9تعیین شده بود اما به دلیل تاخیر مهمانان در سالن اجتماعات هتل اسپیناس
نشست با یک ساعت تاخیر حدود ساعت 10آغاز شد .این درحالی بود که الریجانی زودتر از بسیاری از مدعوین در سالن حضور یافته بود.
*پیش از آن که الریجانی نطق خود را آغاز کند رئیس مجلس کشورمالی که میزبان اجالسیه قبلی بود پس از نطق کوتاهی حادثه
دلخراش کشتی سانچی را به ملت ایران تسلیت گفت .این ابراز همدردی با تشکر و سپاس الریجانی همراه بود.
*پس از آن که الریجانی سخنان خود را به پایان رساند درحالی که هنوز میکروفن مقابلش روشن بود خطاب به کاظم جاللی سخنگوی
کنفرانسگفت"آقایجاللیبیاییدمنمیخواهمبروممالقاتمهمانان"وازآنجاییکهمترجمانهمزمانمراسمکمفروشینکردندواین
مطلب را هم به زبان های مختلف ترجمه کرده و از طریق گوشی ها به سمع مهمانان رساندند ،برخی مهمانان با شنیدن این پیام خندیدند.
*پس از تفویض کرسی اداره جلسه از الریجانی به جاللی از آن جایی که صدای همهمه در سالن شنیده می شد سخنگو از پشت تریبون
خطاب به حاضران اعالم کرد "سکوت کنید" .اما بال فاصله مخاطب سخن خود را برای رفع سوء تفاهم مهمانان خارجی مشخص کرد
و با گذاشتن انگشت خود مقابل بینی و گفتن "هیس" افزود :همکاران اجرایی و خبرنگاران حاضر "سکوت کنید".
*محمود قلیچ دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی نیز طی سخنانی با بیان این که55کشور عضو این
اتحادیه هستند اظهار کرد :ما تا کنون 70درصد مشارکت مالی از طرف کشورهای عضو دریافت کردهایم ،البته برخی کشورها هنوز
سهمیه خود را پرداخت نکردهاند که نمیخواهم این جا نامشان را ببرم ولی از آن ها درخواست میکنم که سعی کنند پرداختهایشان
را انجام دهند و تسویه حساب کنند.

ادیب -الیحه پرحاشیه «اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از دستور کار مجلس خارج شد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تشریح نشست این کمیسیون در
روز یک شنبه این خبر را اعالم کرد .این الیحه توسط دولت به مجلس ارسال شده بود و بنا بود پیش نیاز
الحاق ایران به نهاد بین المللی  FATFباشد .به گفته ملکشاهی با توجه به اصل  ۱۵۸قانون اساسی که
تأکید دارد لوایح قضایی باید از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود ،این الیحه رد و از دستور
کار این کمیسیون خارج شده است .قانون مبارزه مالی با تروریسم در سال  94تصویب شد و به تأیید
شورای نگهبان رسید .رئیس جمهور  21آبان الیحه اصالح این قانون را جهت طی تشریفات قانونی به
مجلس ارسال کرده بود اما استناد ملکشاهی به اصل 158قانون اساسی نشان می دهد که کمیسیون
حقوقی و قضایی این الیحه را قضایی می داند و براساس قانون اساسی این لوایح باید از سوی رئیس
دستگاه قضا در مجلس ارائه شود .نهاد  FATFچند هفته قبل از ارسال این الیحه ،به ایران سه ماه
فرصت داده بود تا اصالحات قانونی مدنظر را برای پیوستن به این نهاد انجام دهد و گرنه محدودیت
های مالی علیه ایران مجدد به حالت اجرا در می آید .این ضرب االجل  11بهمن به پایان می رسد.
▪تشکیل کمیسیونی برای بررسی الیحه الحاق به FATF

از سویی دیگر روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس هم از تمام نشدن اقدامات قانونی تا این تاریخ خبر داد .وی در گفت و گو با
فارس درباره روند بررسی الیحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام
مالی در زمینه مبارزه با پولشویی ( )FATFگفت :تصمیم بر این شده است که با
حضور اعضای کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس کمیسیونی
مشترک برای بررسی الیحه الحاق به  FATFتشکیل شود .وی افزود :موفق به برقراری ارتباط مستمر
میان اعضای شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون اقتصادی درباره الیحه الحاق به  FATFنشدهایم و در
نهایت جمعبندی ما با مدنظر قــرار دادن نظرات شــورای عالی امنیت ملی خواهد بــود .به گفته
پورابراهیمی به احتمال زیاد گزارش کمیسیون مشترک درباره این الیحه تا پایان امسال نهایی نخواهد
شد.هیئت وزیران شانزدهم آبان به استناد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب  94آیین نامه
اجرایی این قانون را تصویب کرد که واکنش گسترده ای در بین منتقدان ایجاد کرد .منتقدان معتقدند
توافق پنهانی وزیر اقتصاد دولت یازدهم با نهاد بین المللی  FATFخالف مصالح کشور بوده و سبب
میشود ایران مجبور شود برخی کشورها و گروه های حامی خود در منطقه را تحریم کند .با این حال
در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که آبان ماه در دولت مصوب شد تصریح شده
است که«  فهرست تحریمی» در داخل کشور و توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه می شود و لزوما به
معنای اجرای قطعنامه های سازمان ملل نیست.
▪اصالح موادی از الیحه مبارزه با پولشویی

دیروز ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت با خانه ملت نیز گفت و گو کرد و گفت:
در نشست یکشنبه ( 24دی) الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی
قرار گرفت و از  ۱۵ماده این الیحه حدود  ۵ماده بررسی شد و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،تصریح کرد :این افراد راهبردها و
برنامه ریزیهای الزم را تعیین کرده و هماهنگی میان دستگاههای مربوط در
خصوص مبارزه با پولشویی را انجام میدهند ،البته دراین الیحه جرم منشا ء نیز به طور شفاف تعریف
شد؛ منظور از جرم منشاء درقانون پولشویی یعنی این که اگر منشاء جرم پولشویی در داخل یا خارج از
کشور باشد مشمول این قانون برای اعمال مجازات خواهد شد.

آملی الریجانی:دستگاه هاییکه با بیت المال اداره می شوند باید راه های امن درفضای مجازی ایجاد میکردند
تحریم آمریکا علیه خود را افتخار می دانم

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از انجام ندادن وظایف برخی
دستگاه هــا در ایــجــاد یــک پیام رســان داخــلــی و امــن،
گفت :چرا باید  ۴۰درصد پهنای باند اینترنت کشور در
اختیار تلگرام باشد و بعد یک مسئول جمهوری اسالمی
بخواهد بابت بستن چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام
رسان وارد مذاکره شود؟آیت ا ...آملی الریجانی که دیروز
درجلسهمسئوالنعالیقضایی صحبتمیکرد ،باتأکید
بر موضوع امنیت فضای مجازی ،تصریح کرد :هیچ کس
هم قائل به بستن اینترنت و فیلترینگ همه امکانات آن
اعم از پیام رسانها و غیر پیام رسانها نیست .وی در عین
حال افزود :در همین حوادث اخیر ،همه دستگاههای
امنیتی اذعان داشتند که از مسیر یک پیام رسان ،افراد
تحریک به آشوب میشدند و در همین فضا ساخت بمب
آموزش داده میشد .واقع ًا کدام پدر و مادری میپذیرد
که فرزندش از این طریق تحریک شود و پرچم کشور یا
ساختمانی را آتش بزند؟ براین اساس ما معتقدیم نباید
راه را برای دشمن باز کنیم.
وی با اشــاره به برخی اظهارنظرها تصریح کــرد :چه
کسی گفته که مسیر امن در فضای مجازی فیلتر شود؟
متأسفانه برخی تحلیل هایشان در ایــن زمینه کام ً
ال

خطاست .این که گاه گفته میشود فیلتر فایدهای ندارد
و ما باید با اعتماد به مردم به آ نها حق انتخاب دهیم،
اتفاق ًا حرف خود ماست .ما میگوییم برخی دستگاههای
عریض و طویل متولی در این زمینه که با مالیات مردم و از
محل بیت المال اداره میشوند موظف بوده اند راههای
امن متعددی در فضای مجازی ایجاد کنند تا مردم حق
انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند از فضایی استفاده
کنند که در اختیار دشمن است .رئیس قوه قضاییه ادامه
داد :ما اجازه نداریم به سوءمدیریت و کم کاری خود لباس
«انتخاب مردم» و «اعتماد به مردم» بپوشانیم .حرف ما این
است که دشمن باید فیلتر شود ،اما راه مردم در فضای
مجازی باید متعدد ،هموار و امن باشد.
▪چرا باید  ۴۰درصــد پهنای باند اینترنت کشور در
اختیار تلگرام باشد ؟

آملی الریجانی افــزود :آیا ما مرکز تحقیقاتی داریــم که
امکانات و مشوقهای الزم را به استادان و دانشجویان
خوش استعداد که بی منت کار میکنند فراهم کند؟ آیا
با فراهم آوردن چنین شرایطی ،استعدا دهای داخلی
نمیتوانند نرم افزارهای الزم را برای فضای مجازی تهیه
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کنند؟ آملی الریجانی با طرح این پرسش که چرا باید ۴۰
درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد و
بعد یک مسئول جمهوری اسالمی بخواهد بابت بستن
چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام رسان وارد مذاکره
شود؟ تصریح کرد :ما باید با همان اقتداری که در فضای
حقیقی راه دشمنان را سد میکنیم و از مر زهای خود
حفاظت میکنیم ،در فضای مجازی نیز راه دشمن را سد
کنیم و از مرزهای مجازی حفاظت کنیم .همه دستگاهها
با همدلی ،فضایی را ایجاد کنند که مردم در آن احساس
امنیت کنند و آن وقت است که به راحتی می توان دید
مــردم از راه امن و عقالنی فراهم آمــده ،اظهار رضایت
خواهند کرد.
▪ تحریم آمریکا علیه خود را افتخار می دانم

وی همچنین با اشــاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور
آمریکا و اعمال تحریم علیه برخی افراد و دستگاه ها از
جمله ریاست قوه قضاییه ایران ،گفت :تحریم رئیس قوه
یک کشور ،عبور از همه خطوط قرمز بین المللی است
و آمریکا باید بداند که جمهوری اسالمی در برابر چنین
اقدامی ساکت نخواهد نشست .باید مسئوالن ،عکس

العملمناسبینشاندهندکهبیانیهوزارتامورخارجهدر
این زمینه قابل قدردانی است .آملی الریجانی با بیان این
که دولت آمریکا و به خصوص شخص ترامپ ،شأنی ندارند
کهتحریمهایشانبرایامثالمابهلحاظشخصیاهمیتی
داشته باشد ،افزود :این امر را افتخاری برای خود میدانم
و معتقدم که این اقدام دلیل بر صحت مسیر و راهی است
که در پیش گرفته ایم.

...

یادداشت
علیرضاقربانی

Ar.ghorbani@khorasannews.com

چند نکته در باب بمب های
دودزای اجتماعی
در روزهایی که نظام جمهوری اسالمی فتنه دیگری را
پشت سر گذاشته و با حضور مؤثر مردم در صحنه ،همه
سرمایهگذاریها و برنامهریزیها برای آشوب در کشور
خنثی شد و به تعبیر رهبر فرزانه انقالب بار دیگر تیر
دشمن بر سنگ نشست ،انتظار آن است که مسئوالن
کشور که جملگی بر وجــود مشکالت اقتصادی و حق
اعتراض مــردم به تنگناهای معیشتی و غیر معیشتی
تأکید دارند ،برای حل مشکالت مردم برنامهریزی کنند؛
ظرفیتهای کشور در دستگا ههای مختلف اجرایی،
قانو نگذاری ،قضایی و بخشهای خصوصی و عمومی
غیر دولتی را برای عبور از وضعیت فعلی پا یکار آورند
و هرجا الزم است ،مشکالت را صادقانه با مردم در میان
بگذارند و از عقل عمومی بهرهجویند.
درست در چنین روزهایی ،بهجای آن که شاهد یک رفتار
منطقی و تالش برای برطرف ساختن مشکالت واقعی
مردم باشیم ،هرروز شاهد پرتاب نارنجکها و بمبهای
دودزای رنگارنگی در فضای سیاسی و رسانهای هستیم که
با انفجار آنها چنان فضای مبهمی پدید میآید که چشم،
چشم را نمیبیند ،چه برسد به اولویت یافتن مشکالت
مردم.بعضی از مسئوالن و شرکای سیاسی آنها که آغاز
اعترا ضهای مردمی را به رقبای سیاسی خود نسبت
داده و ابتدا اعتراضها را محکوم کردند ،پس از فروکش
کردن حاشیههای غلبه یافته بر متن ،ناگهان تغییر جهت
داده و جامه اعتراض پوشیدند و برای مدیریت اعتراضها
در مسیرهای انحرافی ،در هیئت طلبکار وارد شدند! در
این ماجرا کسانی که باید پاسخ گوی عملکرد خود باشند
و ناکارآمدی و سوء مدیریت خود آنها منشأ مشکالت و
اعتراضهاست ،قیافه حقبهجانب گرفتند .این در حالی
است که خوشبختانه همه طرفها و گروهها و جناحهای
سیاسی در داخل کشور و ازجمله مقام معظم رهبری بر حق
اعتراض مردم به ناکارآمدیها و مشکالت تأکید دارند و آن
را به رسمیت میشناسند.
درحالیکه در واکنش به اعتراضهای مردم به مشکالت
موجود ،باید همه دستگا ههای مسئول و در رأس همه
آ نها دولت و رئیسجمهور محترم بالفاصله با تشکیل
جلسات کارشناسی برای حل مشکالتی که زمینهساز
اعترا ضهای بهحق مردمی است ،برنامهریزی و اقدام
کنند ،اما متأسفانه به جای آن اقدام ،برجستهسازی بعضی
مسائل حاشیهای در دستور کار قرار گرفت و همه مشکالت
کشور ،تا حد رفع محدودیت از یک پیا مرسان خارجی
که اتفاق ًا خود بستر حواشی اعتراضها و سازماندهیآشو بها بــود -تنزل و تقلیل پیدا کــرد .طــوری که گویا
اصل مسئله و ریشه همه مشکالت کشور از ابتدا همین
محدودیتهای تلگرام بود که حاال باید با برطرف ساختن
آن فتحالفتوحی تاریخی رقم بخورد و هیچ مشکل دیگری
ازجمله بیکاری و گرانی و رکود ،وجود خارجی ندارند یا
اص ً
ال مهم نیستند.
این ماجرا البته سوی دیگری هم دارد و بعضی منتقدان
دولت هم ،با دامن زدن بیش از حد به مسائل انحرافی،
در دور شــدن اذه ــان از مشکالت اصلی ایــفــای نقش
کردند.آن چه از بعضی رفتارها برمیآید ،این است که
همچنان حاشیهسازی و فرافکنی و مسئلهساز یهای
کاذب ،جایگزین حل مسائل اصلی خواهد ماند .جمعه
گذشته آقای صدیقی خطیب جمعه تهران در بخشی از
سخنان خود ،از واژه ای استفاده کرده بود که البته با بروز
واکنشها به این بخش از سخنانش که میتوانست نوع
دیگری هم بیان شود ،در گفت وگو با رسانهها به توضیح
سخنان خود پرداخت تا سوءبرداشتهای احتمالی درباره
مصداق آن واژه برطرف شود .بااینحال حسن روحانی
در سخنرانی در نهمین جشنواره فارابی ،همین بخش
از اظهارات خطیب نماز جمعه تهران را مستمسک قرار
داد و به ایجاد یک موج جدید پرداخت.آقای روحانی در
سخنان اخیر خود به بهانه دفاع از «حق انتخاب» و «حق
اعتراض» مردم ،سیاستها و قوانینی چون منع ماهواره
یا ایجاد محدودیت در بخشهایی از فضای مجازی را
به خاطر توفیق نداشتن کامل در اجرا زیر سؤال برده و
از آنها مسائل تازهای ساخته است .با همین استدالل
میتوان گفت آیا چون قوانین مبارزه با مواد مخدر و فحشا
و دزدی ،بهطور کامل بازدارنده نبودهاند و هنوز اعتیاد و
دزدی و فحشا (به هر دلیلی ،اعم از ضعف قوانین یا سوء
عملکردها) در جامعه وجود دارد و بخشی از افراد جامعه
این مسیرهای نادرست را «انتخاب» کردهاند ،پس هرگونه
محدودیتی در این حوزهها بیفایده است و باید به حال
خود رها شوند!
به راستی اگر از همان ابتدا به جای ایجاد محدودیت برای
ماهواره راه ورود آن به خانه های مردم را بازتر میکردند،
امروز آسیب آن به نهاد خانواده قابل ارزیابی بود؟ یا اگر
بسترهای سازما ندهی آشو بها در فضای مجازی با
محدودیت همراه نمیشد ،امروز همینجایی بودیم که
هستیم؟ اگر به گذشته برگردیم متأسفانه میتوان شواهد
مثال فراوانی از بزنگاههایی فهرست کرد که ملت یک اقدام
سازنده و مشکلگشا در برابر مسائل و مشکالت را انتظار
داشتند که با همین امواج فرافکنی و مسئلهساز یهای
کاذب ،به انحراف رفته و مشکل اصلی روی زمین مانده
است.این شیوه ناپسند در برخورد با مسائل و مشکالت
جامعه که متأسفانه منحصر به دولت فعلی نیست و در
کارنامه بعضی مسئوالن گذشته اعم از دولتها ،مجلس
و قوه قضاییه هم میتوان نمونههایی از آن را یادآور شد،
بیشتر از هرچیزی متأثر از مشاوران و مهره های ایدهپرداز
و فکرسازی است که از اطالع نداشتن دقیق مسئوالن از
مشکالت جامعه استفاده کرده و چگونگی برخورد با مسئله
را به آ نها پیشنهاد میدهند ،برایشان متن سخنرانی
تنظیم میکنند ،کلیدواژه میسازند ،گــاه سیاست و
تصمیم حزبی را جایگزین تشخیص فردی و مصلحت ملی
میکنند و نتیجه همین میشود که میبینیم .کسانی که
عبور از چالشها را نه در زدن به دل مشکل و یافتن راهحل
ریشهای ،که در دور زدن و به حاشیه راندن و پوشاندن زیر
غبار مسائل کاذب میجویند .اینگونه است که مشکالت
همچنان باقی هستند و دستبهدست میشوند و تنها
شیوههای دور زدن و به حاشیه راندنشان فرق میکند.
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