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افشاي ديدار هيئت امنيتي
اسرائيلي با مقامات عربستان

امارات و قطر
يكهيئتبلندپاي�هامنيتياخي�راًبرايبح�ثدرباره
مسئلهفلسطينوسوريهبامقاماتعاليرتبهسعودي،
قط�ريواماراتيدراي�نكش�ورهاديداركردهاس�ت.
هرچه زمان مي گذرد ابعاد جدي��دي از روابط پشت پرده 
كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي افشا مي شود. پايگاه 
نشريه الكترونيكي »المنار« فلسطين از سفر يك هيئت 
بلندپايه امنيتي از اسرائيل به كشورهاي عربستان و امارات 
و قطر خبر داد و اعالم ك��رد كه در اين ديدارها مس��ائل 
منطقه اي به ويژه فلسطين و سوريه مورد بحث قرار گرفته 
اس��ت. بنا به اين گزارش كه روز چهارش��نبه منتشر شد، 
اين سفر كاماًل محرمانه و در هفته اول ماه ميالدي جاري 
صورت گرفته است و مسئوالن اسرائيلي به رياض، دوحه 
و ابوظبي س��فر كرده اند. بر اين اساس، هيئت اسرائيلي با 
»محمد بن سلمان« فرزند پادش��اه عربستان ديدار كرده 
و در جريان آن درباره گس��ترش روابط رياض و تل آويو و 
بحران سوريه و يمن و همچنين موضوع فلسطين بحث و 
گفت و گو شده است. اين هيئت همچنين در ابوظبي نيز با 
»محمد بن زايد« وليعهد ابوظبي براي گسترش روابط دو 
جانبه رايزني كرده است. همچنين بحث آموزش نيروهاي 
اماراتي و گفت و گوهاي فلس��طيني- اس��رائيلي نيز مورد 
توجه قرار گرفته است. المنار در ادامه مي نويسد: »مقامات 
امنيتي اسرائيلي پس از امارات و پيش از عزيمت به اسرائيل 
به قطر رفته و با »تميم بن حمد« امير اين كشور ديدار و 
درباره روابط دو جانبه با وي گفت وگو كرده اند. در اين ديدار 
طرف قطري تالش بسياري كرده است تا آتش بس طوالني 
ميان حماس و اس��رائيل برقرار باشد«. در سال هاي اخير 
اخبار زيادي از عادي س��ازي روابط شيخ شين هاي عربي 
با مسئوالن امنيتي اسرائيل منتشر شده است. كشورهاي 
عربي و اسرائيل در مقابله با تهديد مشتركي به نام »ايران« 
اتفاق نظر دارند و تالش مي كنند ت��ا با همكاري نظامي و 
سياسي هرچه بيشتر در مقابل ايران متحد شوند و در اين 
ميان از پشتيباني واشنگتن نيز برخوردارند. عادي سازي 
روابط رژيم هاي عربي با اس��رائيل پس از توافق هسته اي 

علني تر شده است. 

پديدهقربانيجشنقهرمانيپرسپوليس

يك كيسه گل براي باال بردن جام

روسيه مي تواند بدون شليك، نيروي دريايي امريكا را مختل كند

پرس�پوليسدرحض�ور بيشاز80هزارتماشاگر  ورزشي
سرخپوشورزش�گاهآزاديعصرديروزبابرتري
پرگلمقابلپديدهجشنقهرمانيگرفت.شاگردان
برانك�ودرآغازبازيهايهفتهبيس�توهش�تم
رقابتهايليگبرتر4برصفرپديدهراشكس�ت
دادندوبعدازآنجامقهرمانيرابااليس�ربردند.
تماش��اگران پرس��پوليس از صبح ديروز خ��ود را به 
ورزشگاه رسانده بودند تا ش��اهد هنرنمايي تيم شان 

باشند اما شروع بازي كاماًل غافلگيركننده بود. 
پديده خيلي زود مي توانس��ت به گل برس��د اما تكل 
خوب سيدجالل حس��يني مانع از گلزني دقيقه اول 
زامهران و تيم ميهمان ش��د، با اين حال سفيدپوشان 
پديده دست بردار نبودند و در 10 دقيقه ابتدايي چند 
فرصت خوب ديگر هم به دست آوردند و پرسپوليس با 

خوش شانسي جان سالم به در برد. 
از دقيقه 10 به بعد س��رخ ها آرام، آرام بر بازي مسلط 
ش��دند، تيم برانكو تا دقايق پاياني نيمه اول تيم برتر 
ميدان بود اما گل نزدن هاي طارمي در اين نيمه اعصاب 
همه را به هم ريخت تا انبوه هواداران پرسپوليس هم به 

آقاي گل ليگ برتر! اعتراض كنند. 
پديده در آخرين لحظات اين نيمه درست مثل ابتداي 
آن موقعيت گل داشت اما ضربه سنگين ايماني به تير 

افقي خورد تا باز هم دروازه بيرانوند بسته بماند. 

آغاز نيمه دوم داستان ديگري داشت. پرسپوليس كه 
نمي خواس��ت مقابل چشم هوادارانش نتيجه نگرفته 
ميدان را ترك كند از چپ و راس��ت روي دروازه توپ 
ريخت. دقيقه 50 سرانجام قفل دروازه پديده شكسته 
ش��د، كرنر رفيعي را طارمي با ضربه سر به تير كوبيد 
تا توپ برگشت��ي را كمال كاميابي نيا ب��ه گل تبديل 
كند. بع��د از گل پديده ب��ا احتياط تر در مي��دان قرار 
گرفت و پرسپوليس با اس��تفاده از جو حاكم و برتري 
بازيكنانش ميدانداري كرد. سرخ ها يكي دو بار ديگر هم 
مي توانستند به گل دست پيدا كنند اما نه عليپور قدر 
فرصت به دست آمده را دانست و نه طارمي توانست از 

يكي دو موقعيتي كه نصيبش شد استفاده كند. 
دقيقه 68 عليپور باالخ��ره گل زد، ضربه بلند بيرانوند را 
طارمي به احمدزاده رس��اند اما ضربه ناقص او به عليپور 
رس��يد تا اين يكي در جلوي دروازه پديده اختالف را دو 
برابر كند. دقيقه 70 طارمي هم باالخره گل زد. پاس تو در 
اميري را طارمي به خوبي به شانزدهمين گل فصل خود 
تبديل كرد.  در ادامه پرسپوليس مي توانست به گل هاي 
بيشتر هم برسد اما اصرار مردان برانكو در رساندن توپ 
به طارمي براي زدن گل هاي بيشتر مانع از اين كار ش��د 
تا اينكه باز هم پاس س��روش رفيعي به احمدزاده بعد از 
يكبار ناكامي با ضربه سر او در حضور طارمي به گل چهارم 
پرسپوليس تبديل شد تا پرسپوليس با 65 امتياز جشن 

قهرماني خود را كامل كند. 

روس�يهباانتش�اريك ويدئ�وتبليغات�ياعالم  جهان
كردهقادراستازطريقسيگنالهايالكترونيكي
مختلكنن�دهقدرتمن�دبدونش�ليكحتييك
گلوله،تمامينيرويدرياييامريكارامختلكند.
به گزارش فارس، روسيه در يك ويدئو تبليغاتي مدعي 
شده است كه سيگنال هاي الكترونيكي مختل كننده 
قدرتمند روسيه قابليت مختل كردن بزرگ ترين نيروي 
دريايي جه��ان را دارد و مي تواند به طور كامل كارايي 
تمامي هواپيماها، كشتي  ها يا موشك ها را از بين ببرد. 

روزنامه انگليسي »ميرور« گزارش كرد، روسيه مدعي 
شده است كه قادر است بدون شليك حتي يك گلوله 
تمامي نيروي دريايي امريكا را از بين ببرد. سيگنال هاي 
الكترونيكي مختل كننده در واقع در جنگ الكترونيك 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و براي ايجاد اختالل در 
تجهيزات الكترونيكي نظامي است. در ادامه اين ويدئو، 
تأكيد شده است كه روسيه قباًل و حدود سه سال پيش 
در درياي س��ياه، از فناوري سيگنال هاي الكترونيكي 
مختل  كننده براي يك ناوشكن امريكايي استفاده كرده 

است و آن را از كار انداخته است. 

مبناي حقوقي دستگيري 8 مدير تلگرامي 
بازداشت هشت تن از مديران 

محمد اسماعيلي
تلگرامي در هفته گذشته و شبه   يادداشت

مناظرات غيرمستقيم مسئوالن 
ارش��د دولتي و قوه قضائيه ش��بهات بس��ياري را در باب 
دستگيري اين متهمان براي افكار عمومي به همراه داشته 
اس��ت، به ويژه آنكه رئيس جمهور محترم كشورمان در 
نشس��ت خبري خود اينگونه بيان داش��ت: »دستگيري 
مديران تلگرامي براي جوانان و جامعه ما است، چرا كه يكي 
از قول هاي اين دولت به مردم، لمس آزادي بوده است... من 
همان زمان از وزير اطالعات گزارشي خواستم كه ايشان 
براساس اطالعاتي كه داشتند، گفتند آنها جرمي مرتكب 
نشده اند.«  تتمه حواش��ي مربوط به دستگيري مديران 
كانال هاي تلگرامي را مي توان در اظهارات روز گذش��ته 
محسني اژه اي نيز جست وجو كرد، آنجايي كه وي عالوه بر 
اتهامات گذشته اين افراد بيان مي كند: »در همين موضوع 
كانال هاي تلگرامي شش نفر در بازداشت هستند اما ظرف 
چند ساعت پس از بازداشت دوباره كانال ها فعال شدند، اين 
نشان مي دهد كه صاحبان اصلي اين كانال ها فعاليت ها را 
هدايت مي كنند.« نخس��تين پرس��ش آن اس��ت كه آيا 
دس��تگاه قضا مي تواند فعاالن رس��انه ها –چه در حوزه 
رسانه هاي مكتوب و چه مجازي آن � از جمله هشت مدير 

كانال هاي تلگرامي را دستگير يا بازداشت كند؟
نگاه قانونگ��ذار ب��ه عناوي��ن مجرمانه حادث ش��ده در 
عرصه رس��انه هاي حقيقي و مجازي چيست و چرا اصل 
برخورد)حتي كيفري( در قواني��ن مختلف كشور مورد 

توجه قرار گرفته است؟
مفاد مختلف قانون جرائم رايانه اي، قانون مطبوعات و حتي 
قانون مجازات اسالمي نسبت به مصون ماندن جامعه از 
اعمال منافي عفت ، برهم زننده وحدت و تخطئه مفاهيم و 
مباني دين اسالم حساسيت نشان داده و در مواد مختلفي 
از لزوم برخورد با فعاالن در اين عرصه ها س��خن به ميان 
آورده تا مدير برخي از روزنامه هاي زنجيره اي يا كانال هاي 
تلگرام��ي كه عناصر وابس��ته به برخي از س��رويس هاي 
جاسوس��ي گاه در آنها نفوذ داش��ته نتوانند در پوش��ش 
فعاليت هاي رسانه اي، باورهاي مذهبي و انقالبي جامعه را 

مورد تخريب قرار دهند. 
1 � ني��روي انتظامي و به ص��ورت اخص پلي��س فتا  به 
همين دليل به افرادي كه در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي اقدام به هت��ك حيثيت و نش��ر اكاذيب عليه 

همديگر مي كنند، هشدار داده ك��ه طبق ماده 17 قانون 
جرايم رايانه اي )كه به صورت مصداقي كانال هاي تلگرامي 
مي تواند مورد مصداق باشد(، با اثبات عمل مجرمانه شان، 
بايد پاسخگوي قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. 
عبارات به كار رفته در ماده 17قانون جرائم رايانه اي نشان 
مي دهد كه قانونگذار نه تنها نس��بت به مخدوش شدن 
ساختار نظام اس��المي، وجهه مسئوالن كشور و نهادها و 
اركان مختلف حاكميت اسالمي حساسيت نشان داده بلكه 
به هتك حرمت شهروندان عادي نيز حساس بوده و در اين 

باره نيز قوانين مهمي را وضع كرده است. 
ي��ا در ماده14همين قانون تأكيد مي كن��د: »هركس به 
وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده 
محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به 
قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به 
حبس از 91 روز تا دو سال ... محكوم خواهد شد.«و مهم تر 
آنكه در تبصره3 آن اشد مجازات را براي فردي كه اعمال 
مذكور را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته 
مرتكب شود، در نظر مي گيرد )كه همان حكم جاري مفسد 

في االرض بودن است.( 
در بند ۲ ماده 6 قانون مطبوعات نيز همين دقت نظر مورد 
توجه قرار گرفته و اش��اعه فحشا و منكرات به عنوان يك 
جرم حداكثري ملحوظ نظر بوده يا در بند 10 همين ماده6 
استفاده ابزاري از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاوير و محتوا، 
تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجمالت 

نامشروع و غيرقانوني است. 
در ماده 639 قانون مجازات اسالمي و بند ب ماده 15 قانون 
جرائم رايانه اي نيز تأكيد شده »تحريك، تشويق، ترغيب، 
تهديد يا دعوت به فساد و فحشا و ارتكاب جرائم منافي عفت 

يا انحرافات جنسي جرم محسوب مي شود.«
۲ � موازي با حساسيت در»هتك حرمت افراد« و مصون 
ماندن جامعه از آسيب هاي ديني-اخالقي و محافظت از 
خانواده ايراني )يا بهتر بگوييم اعمال خالف عفت عمومي 
جامعه كه نه تنها دين و انق��الب را تضعيف كرده بلكه به 
خانواده ها آسيب جدي مي زند( قانونگذار نسبت به اخالل 
در وحدت ملي و ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه به ويژه 
از طريق طرح مسائل نژادي واكنش نشان داده و فراتر از آن 

اقدام عليه امنيت ملي را به هيچ وجه برنتابيده است. 
قانونگذار در ماده ۲4 قانون جرائم رايانه اي اشعار مي دارد : 
» اشخاصي كه اس��ناد و دس��تورهاي محرمانه نظامي و 

اس��رار ارتش و س��پاه ... در زمان جنگ يا  صلح به وسيله 
يكي از مطبوعات فاش و منتش��ر كنند به دادگاه تحويل 
تا برابر مقررات رسيدگي شود.« در ماده ۲5 قانون جرائم 
رايانه اي، فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز 
گذرواژه ها و داده هايي كه شرايط دسترسي غيرمجاز به 
داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي 
را فراهم مي كن��د را جرم انگاري كرده اس��ت.  يا در ماده 
۲5 قانون مطبوعات تصريح مي شود : »هر كس به وسيله 
مطبوعات، مردم را صريحاً ب��ه ارتكاب جرم يا جنايتي بر 
ضدامنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون  
مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق 
نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات 
معاونت همان جرم محكوم و در  صورت��ي كه اثري بر آن 
مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات 

با وي رفتار خواهد شد.«
 و در ماده ۲7 قانون اخيرالذكر نسبت به توهين به مقامات 
عالي كشور واكنش نشان داده و مجازات براي فرد مجرم 

درنظر گرفته شده است. 
3 � آنچه مبرهن است اين مسئله مي باشد كه قانونگذار 
نسبت به فعاليت رس��انه هاي حقيقي و مجازي حساس 
بوده و از دستگاه قضايي خواس��ته تا نسبت به تحركات 
ضدامنيتي، خالف اخالق حس��نه و متضاد ب��ا مصالح و 
منافع ملي كه در پوش��ش فعاليت هاي رسانه اي صورت 
مي گيرد، برخورد )عمدتاً( كيفري را در دس��تور كار قرار 
دهد. چرا كه چنانچه فعاالن روزنامه و شبكه هاي مجازي از 
جمله كانال هاي تلگرامي با فراغ بال و بدون توجه به منافع 
سياسي، اخالقي و امنيتي كشور مبادرت به درج هرگونه 
خبري)اعم از موثق و غيرموثق و كذب( نمايند، اساس��اً 
جايي براي اخالق ، دين و نظام اسالمي باقي نمي ماند، آن 
هم در شرايطي كه نظام سلطه و از جمله اياالت متحده با 
تعيين رديف بودجه اي در بودجه ساليانه خود شبكه ها و 
كانال هاي تلگرامي ضدايراني را ارتزاق مالي كرده تا جامعه 

ايراني از دين و انقالب اسالمي فاصله بگيرند. 
ديگر آنكه يكي از كاركردهاي امروز كانال هاي تلگرامي )كه 
برخي از آنها چند صد هزار عضو در داخل كشور دارند( آن 
است تا با درج اخبار مخدوش و اسناد مغلوط، افكار عمومي 
را نسبت به كارگزاران نظام بدبين و اصل حاكميت اسالمي 
را از حمايت هاي مردمي جدا سازد كه نتيجه مستقيم آن 

مي تواند كاهش مشاركت در انتخابات اخير باشد. 

مراحل آماده سازی نمایشگاه کتاب|حسين زهره وند |تسنيم

معترض به شورای نگهبان صالحيت 
خود را برای هميشه از دست می دهد 

بررسي صالحيت ها براي تصدي 
مسئوليت هاي سياسي از طريق 
انتخاب��ات، يك ام��ر معقول و 
منطقي و پذيرفته شده در تمامي 
نظام هاي سياسي است. در هيچ 
كشور داراي نظ��ام انتخاباتي، 
افراد بدون عبور از مرحله تأييد 
صالحيت، مجاز به ش��ركت در 
عرص��ه رقابت ه��اي انتخاباتي 
نيستند. براساس قانون اساسي 
و قوانين موضوعه، احراز صالحيت افراد براي تصدي پس��ت 
رياست جمهوري در ايران، بر عهده ش��وراي نگهبان است. 
بديهي اس��ت افراد ثبت نام كنن��ده براي انتخابات رياس��ت 
جمهوري، همگ��ي خود را واجد صالحي��ت مي دانند! اما آيا 
اينچنين است؟ آيا تمامي 1631 نفري كه ثبت نام كردند، واجد 
شرايط رياست جمهوري براساس قانون اساسي مي باشند؟ 
جواب بسيار روشن است و هيچ نيازي به توضيح ندارد. البته 
اين نقص قانون بايد برطرف ش��ود ت��ا در مرحله ثبت نام ها، 

انتخابات به سخره گرفته نشود. | بقيهدرصفحه2

سر مقاله

دکتر يداهلل جواني

كارشناس سياسي

كاهش50درصدیرشد
اقتصاديايراندرسال96
   صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود با 
پيش بيني كاهش رشد اقتصادي به 3/3 درصد و در عين 
حال افزايش نرخ بيكاري به 1۲/5۲ درصد در سال ۲017 
اعالم كرد، طي سه سال گذشته كل سرمايه گذاري انجام 
شده در اقتصاد ايران روند كاهشي داشته است| صفحه12

   مهم ترين برنامه انتخاباتي در رسانه ملي مناظره هاي تلويزيوني 
نامزد های رياست جمهوري است. استوديو برگزاري مناظره ها 
آماده است؛ دكوري كه امسال به رنگ ِكِرم است و در پشت صحنه 
براي استراحت نامزدها و همراهان شان يك كافي شاپ نيز ساخته 

شده و هر نامزد اتاقي اختصاصي خواهد داشت| صفحه16

برنامههايانتخاباتي
صداوسيمازيرذرهبينمردم
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پديده  قرباني جشن قهرماني
 پرسپوليس

يك كيسه گل 
براي باال بردن جام

ترامپ در مسير  همزيستي با برجام
كاخسفيدترامپهمپايبنديايرانبهتوافقهستهايراتأييدكرد

 تا چن��د هفته ديگر، دونال��د ترامپ طبق توافق هس��ته اي 
با ايران، بايد پ��اي دس��تورالعملي را امضا كند ك��ه بي اثري 
تحريم هاي هسته اي امريكا عليه ايران را تمديد مي كند. ظاهراً 
به همين خاطر رئيس جمهور امريكا به آژانس هاي امنيتي ملي 
كشورش دستور داده بررس��ي كنند كه آيا تعليق تحريم هاي 
هسته اي ايران بر اساس برجام براي منافع امنيت ملي امريكا 
حياتي است يا نه؟ البته وزير خارجه ترامپ در نامه خود تأييد 

كرده كه اي��ران به توافق هس��ته اي پايبند ب��وده، نامه اي كه 
مي تواند زمينه س��ازي براي ادامه اجراي برجام از طرف ايران 
باشد. تا حدود دو هفته ديگر كه ماه آوريل تمام مي شود، دولت 
دونالد ترامپ به اولين پيچ حساس در رابطه با توافق هسته اي 
امريكا با ايران مي رسد. طبق برجام دولت امريكا متعهد شده با 
استفاده از اختيارات رئيس جمهور، تحريم هايي را كه به دليل 
برنامه هسته اي ايران وضع شده بودند، بي اثر )Waiver( كند. 

باراك اوباما در آخرين روزهاي خروج از كاخ سفيد، با استفاده 
از اختيارات رئيس جمه��ور، تحريم هاي هس��ته اي امريكا را 
بي اثر كرد و حاال با نزديك شدن يكصدو بيستمين روز امضاي 
اوباما پاي دستور بي اثر س��ازي تحريم هاي ايران، اين بحث در 
واشنگتن جدي شده كه آيا ترامپ هم مثل اوباما تحريم هاي 
ايران را بي اثر خواهد كرد. اولين نشانه هاي حس��اس ش��دن 
بحث در داخل كاخ س��فيد روز گذش��ته نمايان شد  زماني كه 

ركس تيلرسون وزير امور خارجه امريكا در نامه اي به پل رايان 
رئيس مجلس نمايندگان امريكا، به او خبر داد كه دونالد ترامپ 
تيمي از آژانس هاي امنيتي امريكا به رياست شوراي امنيت ملي 
را مأمور كرده  برنامه جامع اقدام مشترك )JCPOA( يا همان 
توافق هسته اي )برجام( را بررسي كنند و ببينند كه »آيا تعليق 
تحريم هاي مربوط به پيروي ايران از برجام، براي منافع امنيت 

ملي امريكا حياتي است يا نه؟«| صفحه15

انتخابات بايد سالم، گسترده و با امنيت برگزار شود
رهبرمعظمانقالبدرديدارفرماندهانارتش:

اگركسيميخواهدازدشمنبترسد،بترسداماازطرفمردموبهحسابمردمنترسد
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