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رئيس قوه قضائيه كه پيشتر در ديدار با نمايندگان تشكل هاي دانشجويي 
از احتمال تصميم گيري درباره اعالم اسامي قضات متخلف خبر داده بود، 
در روز پنجم بهمن ماه در ديدار با رؤساي كل دادگستري ها و دادستان هاي 
مراكز استان ها به قضات متخلف هش��دار داد كه اين اقدام عملي خواهد 
شد. آيت اهلل آملي الريجاني در اين نشست تأكيد كرد: فساد در دستگاه 
قضايي حتي اگر كم باشد، باز هم براي ما بس��يار زياد است. به هيچ وجه 
پذيرفته نيست كه دستگاه متولي مبارزه با فساد خود درگير فساد باشد. 
وي خطاب به رؤساي كل دادگستري هاي سراسر كشور تأكيد كرد: به همه 
افراد زيرمجموعه خود هشدار بدهيد كه هيچ گونه فسادي از سوي بنده و 
دستگاه هاي نظارتي تحمل نخواهد شد و در آينده طبق برنامه اي خاص، 
آراي دادگاه عالي صالحيت قضات پس از تأييد در دادگاه عالي تجديد نظر 
و تأييد رئيس قوه قضائيه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه ها 

منتشر خواهد شد.
 اين در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف اس��ت تا جاي هيچ گونه 
گاليه اي باقي نماند و بدانند فساد و ارتكاب جرايم در دستگاه قضايي تاوان 
بزرگي خواهد داشت. در حاليكه اين تدبير و اعمال آن مي تواند شبهاتي را 
كه نسبت به قوه قضائيه به رغم خدمات گسترده اين قوه در اذهان عمومي 
وجود دارد برطرف كند، اما همانگونه كه انتظار مي رفت، سوء استفاده برخي 
رسانه ها و فعاالن سياسي را به دنبال داشت كه طي آن كوشيدند خدمات 
اكثريت قضات دستگاه قضايي را ناديده گرفته وكل سيستم قضا را با استناد 
به ظواهر برخي پرونده ها همپا با برخي سايت هاي بيروني زير سوال ببرند. 
در ميان قوا و نهادهاي نظام اس��المي ، قوه قضائيه بيش از ديگران آماج 
هجمه ها وانتقادات است ، اين نقدها اگرچه بخشي به دليل وظايف ذاتي اين 
قوه است كه معموالً در هر پرونده اي يكي از طرفين دعوا ناراضي از دادگاه ها 
بيرون مي آيد و بخش��ي هم به دليل ضعف هاي ساختاري وكمبودهاي 
اين قوه نظير روند فزاينده ورود پرونده ها به دليل آس��يب هاي اجتماعي 
ومشكالت اقتصادي ، كمبود نيروي متخصص، ضعف قوانين، اطاله دادرسي 
وتخلفات بعضي از قضات يا كادر اداري دستگاه قضا است ، اما حجم عمده اي 
ازاين هجمه ها به دليل نقش مؤثري است كه اين قوه در مقابله با مفاسد 
اقتصادي وناهنجاري هاي فرهنگي واخالق��ي دارد، كه اين نوع جرائم به 
نوعي به دانه درشت ها و صاحبان قدرت وثروت ارتباط پيدا مي كند كه در 
چند دوره اخير دولت ها ، متناسب با سطح تخلفات ويا هنجار شكني ها، 
فراز ونشيب داشته است.  اوج اين هجمه ها به سال هاي پس از دوم خرداد 
ودوراني باز مي گردد كه بخشي از جريان چپ سياسي كشور تحت پوشش 
شعار اصالحات ، با سوءاستفاده از رسانه ها وتحريك جريان هاي دانشجويي 
كشور به مقابله با نظام اسالمي برخاست به گونه اي كه در يك پروسه كوتاه 
مدت تمامي ارزش ها واصول ومباني ارزش ها واس��الم به زير سوال رفت 
وفتنه تير 78 نيز از بطن آن به وجود آمد. به دليل نقش��ي كه قوه قضائيه 
در مقابله با آن هنجارشكني ها داشت ، ازهمان زمان به يكي از آماج هاي 
اصلي افراطيون داخلي ودشمنان بيروني تبديل شد و اكنون نيز اين خط 
كماكان بامحوريت وهدايت فراريان اين جريان از خارج كشور ادامه داشته 
كه مصداق آن را مي توان در نوع وگستره هجمه به دستگاه قضا در ماه هاي 
اخير ديد كه متأسفانه در داخل وحتي از تريبون هاي رسمي نظير تريبون 
مجلس نيز تكرار مي شده است. دستگاه قضا را مي توان يكي از مظاهر اصلي 
اقتدار نظام اسالمي دانست كه در صورت عمل به موقع وقاطع مي توانداز 
بسياري از آسيب ها وناهنجاري ها جلوگيري و نقش مؤثري در كارامدي 
نظام داشته باشد و به همين دليل است كه در نظام جمهوري اسالمي از 
جايگاه ونقش ويژه اي برخوردار است. عالوه بر اختصاص بيش از 19 اصل 
از اصول قانون اساسي به اين قوه، در مقدمه قانون اساسي نقش اين قوه در 
پاسداري از حقوق مردم حياتي قلمداد و در مورد رسالت اين قوه آمده است: 
مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسالمي، به 
منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسالمي امري است 
حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسالمي و متشكل از 
قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است؛ اين نظام 
به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن الزم است به دور از 
هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. اهتمام رهبر معظم انقالب اسالمي 
به اين دستگاه به ويژه طي سال هاي اخير به دليل نقش واهميت آن است. 
ايشان در ديدار امسال خود با مسئولين دستگاه قضا  با اشاره به صالحيت ها 
و جايگاه قانوني بسيار باال و ويژه  اين قوه و تأثيرگذاري آن در مديريت كالن 
كشور، نگاه تحولي در همه  عرصه هاي قوه  قضائيه را ضروري برشمردند و 
برچند نكته اساسي در زمينه مسئوليت هاي قوه مبتني بر وظايف مصرح 
قانوني تأكيد نمودند كه تحقق آن مي تواند منشأ تحولي در عملكرد اين قوه 

شود. بخش از اين انتظارات به شرح زير است: 
 1-  قوه قضائيه بايد پرچم��دار حقوق عمومي در جامعه ش��ود و در هر 
زمينه اي كه الزم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون 

شكنان مقابله كند. 
2- »تحولي و جهادي« در برنامه ريزي ها و اقدامات قوه قضائيه ضروري 

است
3- تأثيرگذاري بر دو قوه ديگر در مسائل عمومي كشور با توجه به تصريح 
قانون اساسي كه نظارت بر ُحسن اجراي قوانين و نظارت بر حسن اجراي 
امور از طريق دوبازوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر 

عهده قوه قضائيه نهاده است. 
4- حمايت از آزادي هاي مشروع مردم ؛ايشان موضوعاتي همچون مسئله 
انتخابات، ريزگردها و بورس��يه ها را نمونه هاي��ي از عرصه هاي الزم براي 

حمايت از حقوق مردم برشمردند. 
5- پيگيري حقوقي مسائل و قضاياي بين المللي واينكه قوه قضائيه بايد 
در موضوعاتي همچون تحريم ها، مصادره هاي امريكايي ها، تروريسم و يا 

حمايت از شخصيت هاي مظلوم دنيا از جايگاه حقوقي وارد شود. 
6- رهبر انقالب اسالمي الزمه پيشرفت كارها در دستگاه قضايي و ايجاد 
تلقي عمومي از قوه قضائيه به عنوان مجموعه اي »نجات بخش، اميدبخش 
و آرامش بخش« را برخورد جدي با تخلفات دانستند و با تأكيد بر افزايش 
بازرسي ها ، براي اصالح قوه بر دونكته تأكيد نمودند:  يكي برخورد علني با 

قضات فاسد و ديگري معرفي قضات خدوم و درستكار.

يك نماينده هشدار داد
برنامه امريكا براي ايجاد اخالل 

در جشن هاي دهه فجر
ش�وراي  مجل�س  در  شاهين ش�هر  م�ردم  نماين�ده 
اخ�ال  ايج�اد  ب�راي  امريكايي ه�ا  برنام�ه  از  اس�امي 
داد.  خب�ر  امس�ال  فج�ر  ده�ه  اي�ام اهلل  جش�ن هاي  در 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، گفت: امريكايي ها عالوه بر توطئه هايي 
كه در سطح منطقه دارند در صدد ايجاد اخالل در داخل كشور ما نيز 
هس��تند. وي افزود: امريكايي ها به دنبال آن هستند تا از طريق ايادي 
خود در جشن هاي انقالب اسالمي در ايام اهلل دهه فجر اخالالتي را ايجاد 
كند. نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
در جلسه اي كه در سفارت انگليس در فرانسه با حضور اين دو كشور و 
نيز امريكا و امارات و برخي ديگر از كشورهاي مرتجع منطقه برگزار شد 
برآيند اين بود كه كشورها به دنبال ايجاد يك داعش جديد در منطقه 
هستند. حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: حجم سالحي  كه امريكايي ها 
به منطقه وارد مي كنند در كنار ساير عوامل نشان دهنده آن است كه 
امريكايي ها و صهيونيست ها از پيروزي هاي جبهه مقاومت در منطقه 

به شدت نگران هستند. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 

تلگرام اطالعات  ايراني ها  را به امريكا و اسرائيل مي فروشد

پس از اعتراض�ات دي ماه در نق�اط مختلف 
كشور كه بر بستري از نارضايتي هاي مردمي 
در حوزه اقتصاد و معيش�ت ش�كل گرفت و 
با سوار ش�دن ضد انقاب بر موج اعتراضات 
بح�ق مردمي ب�ه ش�ورش و اغتش�اش بدل 
شد، براي همگان آش�كار شد كه شبكه هاي 
اجتماع�ي و در رأس آن تلگ�رام بيش�ترين 
نقش را در ايجاد آش�وب ها داش�ته است، به 
گونه اي ك�ه پ�س از فيلترينگ اين ش�بكه 
پيام رسان، آشوب ها به ش�كل قابل توجهي 
فروكش كرد و اكنون رئيس س�ازمان پدافند 
غيرعامل مي گويد: تلگرام براي درآمدزايي 
اطاع�ات به دس�ت آمده از اي�ران در فضاي 
مجازي را به اس�رائيل و امريكا مي فروش�د !

به گزارش تسنيم، سردار غالمرضا جاللي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كش��ور در سخنراني 
خ��ود در جمع مدي��ران كل پدافن��د غيرعامل 
استان هاي سراسر كشور با اشاره به اعتراضات و 
آشوب هاي اخير در كشور گفت: اين يك حادثه 
امنيتي و مدرن است و بايد ابعاد آن شناسايي و 
توطئه ها خنثي شود. عوامل اين حادثه يك مثلث 
سه ضلعي بودند؛ ضلع اول فضاي مجازي، ضلع 
دوم بستر و زمينه مشكالت اقتصادي و ضلع آخر 
تهديدهاي دشمن است كه بايد هر سه موضوع 

بررسي شود. 
   دشمن از طريق تلگرام دنبال براندازي 

نظام بود
سردار جاللي با اش��اره به مهم ترين ضلع مثلث 
يعني فضاي مج��ازي و س��ايبري تصريح كرد: 
فضاي سايبري به داليل مختلف از جمله وادادگي 
و نبود مديريت تنظيم اين حوزه در كشور مهم 
است. در اين فضا هر مس��ئول و فردي با نگاه و 
برداش��ت خود با آن مواجه مي ش��ود. بنابراين 
سياست ها و رويكردها متفاوت خواهد بود و باعث 
مي شود يك فضاي بي كنترل و يا خارج از كنترل 
داشته باش��يم. 95 درصد از س��هم شبكه هاي 
اجتماعي كش��ورمان در اختيار تلگرام اس��ت، 
تلگرامي كه در ابتدا بسيار ضعيف بود ولي حاال 
با رشد و توسعه تاحدي پاس��خگوي نياز مردم 
اس��ت. وي ادامه داد: پ��اول دورف، رئيس اين 
شبكه خارجي در كش��ور خودش به عنوان يك 
اغتشاشگر شناخته مي شود و او با تكرار حادثه اي 
شبيه آش��وب هاي ما در روس��يه و به كارگيري 

مردم عليه حكوم��ت خود از آن كش��ور خارج 
شده است، تلگرام ش��بكه اي است كه به واسطه 
به كارگيري مديريت هوش��مند در آن به حدود 
16 دسته از اطالعات كاربران مثل شماره تلفن، 
تقويم كاري، عكس ها، مكان و... دسترسي دارد. 
اين اطالعات در سرورهايي انبار مي شود كه در 
كشور ما نيس��تند، روي آنها داده كاوي صورت 
مي گي��رد و بعد از پردازش اطالع��ات داده هاي 
حجيم يا همان )BIG DATA( به وجود مي آيند، 
بيگ ديتاهايي كه به راحتي ب��ا آن مي توانند به 
موضوعات ريز اطالعاتي هر جامع��ه پي ببرند. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به 
مشتري خاص اين بيگ ديتاها گفت: پاول دورف 
همان مالكي است كه براي ارائه خدمات تلگرام از 
ما پول نمي گيرد، در نتيجه براي درآمدزايي اين 
اطالعات را به كساني كه نياز به آنها براي تجزيه و 
تحليل كشور ما دارند مي فروشد. مسلماً اطالعات 
ما در تلگرام مش��تري خاص خ��ودش را دارد؛ 
مشتري اي مثل امريكايي ها، رژيم صهيونيستي و 
منافقين و هر گروهي كه ظرفيت نيروي عملياتي 
مخالف عليه ما را داشته باشدو نمونه آن حادثه 

دهم دي ماه سال جاري است. 
   چگونگ�ي توليد محت�واي بيگانگان و 

پمپاژ آن به داخل كشور
سردار جاللي با اشاره به توليد محتواي بيگانگان 
در ش��بكه هاي اجتماعي به زبان فارسي تصريح 
كرد: در رديابي از يكي از ش��بكه هاي اجتماعي 
متوجه شديم هر كدام از اعضاي برخي گروه هاي 
ضدانقالب و اروپانش��ين در خ��ارج حداقل 30 
اكانت و كانال دارند و با هم يك موضوع را انتخاب 
مي كنند و خبرهاي خاص جه��ت دار را به زبان 
فارسي توليد و منتش��ر مي كنند تا به دست ما 
برسد، سپس محورهاي مد نظرشان را در قالب 
هشتگ و يا محتواهاي مختلف به مردم كشورمان 
القا مي كنند. اين رويكرد و امثال آن يعني فضاي 
سايبري ما توس��ط دشمن اش��غال شده است. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور ضمن 
توجه به شش گروه مهم كسب وكارهاي آنالين 
بيان كرد: شبكه پرداخت مالي و اقتصاد ديجيتال 
ما براي اين مدل از كسب وكارها در بستر شبكه 
اجتماعي شكل گرفته است و اين باعث مي شود 
اطالعات كسب وكار ما جمع آوري و تحليل شود. 
تلگرام در هفته گذش��ته از پ��ول اينترنتي خود 

به نام »گ��رام« رونمايي كرد ك��ه مي تواند روي 
اين مشاغل تأثير بگذارد تا جايي كه ديگر حتي 
با بانك هاي خودمان نتوانيم همكاري داش��ته 
باش��يم. اين يك واقعيت است كه وابستگي اين 
مشاغل به تلگرام مي تواند دردسرساز شود. سردار 
جاللي ادامه داد: تلگرام يك فضاي تبليغاتي براي 
برخي كانال ها مثل آمد نيوز و امثالهم فراهم كرده 
كه مرتباً عليه مسئولين ما دروغ و افترا مي گويند. 
براي مقابله با اين موضوع دو راه داريم؛ اول اينكه 
در بستر همين شبكه پاسخش��ان را بدهيم كه 
تلگرام به ما چنين اجازه اي نمي دهد. دوم اينكه 
در رسانه ملي پاسخگو باشيم. در رسانه ملي هم 
به جاي اينكه پاسخ يك جامعه كوچك آن طرف 
آبي را بدهيم بايد مسئله را براي 80 ميليون نفر 
باز كنيم كه باز هم به نفع آنها و به ضرر ما است. 
وي با اشاره به مشكالت اقتصادي به عنوان ضلع 
دوم مثلت حادث��ه اخير گف��ت: به دليل رعايت 
نكردن مس��ائل اقتصاد مقاومتي كه بارها مورد 
تأكي��د مقام معظ��م رهبري قرار گرفته اس��ت 
نارضايتي به وجود آمد و به دليل توجه نكردن به 
روند واردات كاال، آمار بيكاري در كارخانه ها باال 
رفت بنابراين كارگري كه س��ه ماه است حقوق 
نگرفت��ه صبر و تحمل��ش تمام مي ش��ود. اينها 
ش��ايد تلفات جنگ اقتصادي با دش��من است. 
بانك ها س��ودهايي به مردم مي دهند كه واقعي 
نيست اين يعني توليد مشكل دارد. از آن طرف 
به جاي پرداخت پول نف��ت كاالهاي بي كيفيت 
و ارزان قيمت به ما مي دهند ك��ه كارخانه هاي 
داخلي توان رقابت با محصوالت آنها را از لحاظ 
قيمت ندارند و به اين ترتيب لشكري از بيكاران 

به وجود مي آيد. 
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور ضلع 
سوم حوادث اخير را مسئله دشمني و تهديدات 
امريكا دانس��ت و تصريح كرد: در دو سه روز اول 
حادثه خيلي ها سعي مي كردند دشمن را حذف 
كنند و با گرايش هاي مختلف سياسي گردن هم 
مي انداختند اما آق��اي مايك )مايكل دي آندريا 
به عنوان رئيس ميز ايران در سازمان سيا منصوب 
ش��ده اس��ت، وي پيش از آن مديري��ت مركز 
ضدتروريستي سي آي  اي )سازمان سيا( در سال  
2000 ميالدي را به عهده داشته است. (، به عنوان 
فرمانده اقدامات براندازي ايران انتخاب ش��ده 
بود. دو نقش��ه 40 و 20 روزه داشتند. در نقشه 

40روزه مردم را بايد به بهانه مشكالت اقتصادي 
بسيج مي كردند و سازمان هاي مخالف جمهوري 
اسالمي مثل منافقين بايد سازماندهي مي شدند 
و نكته مهم اين نقش��ه 40روزه، عدم استفاده از 
سالح بود. وي ادامه داد: در نقشه 20 روزه حمله 
مسلحانه ش��روع مي ش��د و قرار بود اغتشاشات 
به فاز خش��ونت كشيده ش��ود. تمام خط دهي، 
آموزش، هماهنگي و... اين موارد به عهده تلگرام 
بود از توئيتر هم براي ارتباط نخبه ها و فرماندهان 

عمليات استفاده مي شد. 
  5  اتهامي كه متوجه تلگرام است

سردار جاللي با اشاره به نقش پررنگ تلگرام در 
اغتشاشات اخير گفت: دشمنان در بستر تلگرام 
يك عمليات سنگين تبليغات سياه ايجاد كرده 
بودن��د، مانند عكس ه��ا و فيلم هاي فتوش��اپي 
و س��اختگي، در واقع آنها به دلي��ل عدم آگاهي 
الزم در مردم تا حدي س��وار بر ماجرا بودند اما 
نتوانستند اهداف خود را پيش ببرند. عربستان 
و امريكا به س��رعت خود را وسط انداختند. دفاع 
ترامپ از آشوبگران باعث ش��د مردم به سرعت 
عوامل اين جري��ان را بشناس��ند و از آن فاصله 
بگيرند. رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور 
بيان كرد: ما يك س��ري اقدامات براي مقابله با 
اين موج اغتش��اش از جمله بستن تلگرام انجام 
داديم كه عده اي بنا ب��ه ديدگاه هاي خود با آن 
مخالف بودند اما وقتي تلگرام بس��ته ش��د 80 
درصد ترافيك سايبري كشور كم شد. ارتباطات 
تهديدزا تمام شد و نيروهاي امنيتي هم توانستند 
دس��تگيري هاي به موقعي در شهرهاي مختلف 
داشته باشند و س��رخط جريان ها را پيدا كنند. 

تلگرام در اين مورد چند اتهام دارد: 
1 - اينكه نقش صد در صدي در بسيج و تهييج 

مردم داشته است. 
2 - عمليات تبليغات س��ياه روي بس��تر تلگرام 

انجام شده است. 
3 - آموزش تخريب و آشوب و خرابكاري به مردم 

داده است. 
4 - اطالعات بيگ ديتاي ما را در اختيار دشمن 

قرار مي دهد. 
5 - اين اطالعات را پردازش ك��رده و در نهايت 

اطالعات را فروخته است. 
وي ضم��ن توجه به جلوگي��ري از تكرار چنين 
فتنه هايي تصريح كرد: روش سايبري مبتني بر 
مردم را طراحي كردند كه امكان تكرار آن وجود 
دارد. تلگرام نظام جديدي برنامه ريزي كرده كه 
قرار است تعويض و مدل جديدي از ارتباطات را 
رونمايي كند كه اين مدل به  احتمال زياد خارج 
از كنترل ما خواهد بود تا جايي كه امكان فيلتر 
هم احتماالً وجود نخواهد داشت. اين نياز به يك 
هم انديش��ي واحد بين تمام گروه ها، مسئولين 
و مردم دارد تا با فراهم كردن بس��تر مناسب و 
فرهنگ سازي به ش��بكه هاي اجتماعي داخلي 
منتقل شوند. س��ردار جاللي با توجه به اهميت 
حذف تلگرام از بس��تر ارتباطاتي كشور گفت: 
در مدتي كه تلگرام تعطيل شد پيام رسان هاي 
داخلي جان گرفتند ت��ا جايي كه تعداد اعضاي 
آنها به 10 ميليون نفر هم رسيد، پيام رسان هايي 
كه بايد مورد حمايت قرار گيرند، و در اين مدت 
اشكاالت و نواقص آنها حل شد. جاللي در پايان 
راجع به ش��غل هايي كه عنوان مي شود با قطع 
تلگرام ممكن اس��ت آسيب پذير ش��ود، گفت: 
بعضي از دوستان آمارهاي غلطي ارائه مي دهند، 
مركز فضاي مجازي آمار 33 هزار شغل را ارائه 
مي كند و پليس فتا حداكثر 11 هزار ش��غل را 
رصد كرده و قبول دارد و بنابراين آمارهاي غلط 
ديگر احتماالً با هدف اغواگري به منظور برگشت 
س��لطه تلگرام بر فضاي مجازي كشور توليد و 

ارائه مي شود. 

با حكم سرلشكر باقري
امير گلفام جانشين معاونت فرهنگي 

ستادكل نيروهاي مسلح شد
طي حكمي از سوي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح امير ابراهيم گلفام به 
عنوان جانشين معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي اين ستاد منصوب شد. 
به گزارش جوان، مراسم تكريم و معارفه جانشين معاونت فرهنگي و تبليغات 
دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح ديروز با حضور سردار علي عبداللهي معاون 
هماهنگ كننده ستاد كل نيروهاي مسلح برگزار شد. در اين مراسم كه سردار 
مسعود جزايري معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي و جمعي از معاونين و مسئولين 
عقيدتي سياسي و فرهنگي نيروهاي مسلح از ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي 
انتظامي حضور داشتند، سردار عبداللهي به نقش و اهميت فرهنگ در جامعه 
اشاره كرد و افزود: معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ضمن اينكه بايد در حوزه 
مأموريت هاي خود پاسخگوي سؤاالت و شبهات باشد، بايد تالش كند رسالت 
خود را در تعميق باورهاي ديني و اسالمي نيز به خوبي ايفا كند. معاون هماهنگ 
كننده ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين به رشد و گسترش شبكه هاي مجازي 
در دنياي امروز اشاره كرد و ضمن برشمردن تهديداتي كه مي تواند در اين حوزه 
متوجه جامعه شود، در عين حال تأكيد كرد: اين فضا مي تواند به يك فرصت 
مناسب در جهت تبيين اهداف و آرمان هاي انقالب اسالمي از يك سو و افشاي 
اهداف پليد استكبار و صهيونيسم جهاني از سوي ديگر تبديل شود كه رسيدن 
به اين مهم نيازمند فضاي همدلي، همكاري و هم افزايي دستگاه هاي فرهنگي 
در بخش هاي مختلف كشور است. پيش از سخنان سردار عبداللهي، سردار سيد 
مسعود جزايري نيز طي سخنان كوتاهي ضمن اشاره به اقدامات همه جانبه 
دشمن عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، بر آمادگي و اهتمام نيروهاي مسلح 
در مقابله جنگ نرم با دشمن تأكيد كرد. در ادامه اين مراسم ضمن قدرداني از 
تالش هاي امير محمود شيخ حس��ني، امير ابراهيم گلفام به عنوان جانشين 

معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي معرفي شد. 

 دستگاه محاسبه سنج امريكا منتظر يک لغزش  ما  
  طي20 روز اخير  ، اتفاقات جديدي در عرصه روابط پسابرجامي ايران با 
امريكا–اروپا روي داده  و  در صورتي كه با مديريت صحيح و فعال وزارت 
خارجه كشورمان همراه نشود مي تواند پيامدهاي نامناسبي را به همراه 

داشته باشد: 
-برخالف القائات دولت، رويكرد اروپا در برابر ايران همسان و همسنگ 
امريكا شده و مقامات اين كشورها علناً خواهان »ترميم برجام«شده اند. 
-امريكا شرط جديدي براي ماندن در برجام را روي ميز گذاشته است؛ 
نيكي هيلي در اظهاراتي مدعي شد: »اقدام جامعه بين الملل عليه برنامه 
موشكي ايران مي تواند رئيس جمهور كشورش را متقاعد كند كه همچنان 

در برجام باقي بماند. «
-رك��س تيلرس��ون وزيرخارجه امريكا از برگزاري جلس��ات رس��مي 

»كميسيون ترميم برجام« با حضور اروپايي ها خبر داده است. 
- اروپايي ها و از جمله فرانس��وي ها از پذيرش ط��رف ايراني براي آغاز 

گفت وگوي هاي موشكي–منطقه اي سخن به ميان آورده اند. 
- امري��كا- اروپ��ا منس��جم ت��ر از گذش��ته اي��ران را متهم ب��ه نقض 
قطعنامه2231مي كنند.  اين تنها بخش مهم��ي از رويدادهاي20روز 
اخير است كه با پاسخ مناس��ب وزارت خارجه روبه رو نشده به طوري كه 
تشكيل جلسات كميسيون ترميم با حضور اروپا همچنان با سكوت طرف 
ايراني مواجه شده است و محمدجوادظريف از 11ژانويه)يك روز قبل از 
اعالم ضرب االجل120روزه ترامپ( كه به اروپا سفر كرده تاكنون نتوانسته 
پاس��خي روش��ن به افكار عمومي در جهت »عدم مذاكره مجدد درباره 
برجام«يا»عدم پذيرش مذاكرات موشكي و منطقه اي با اروپا« ارائه دهد  . 

چنانچه امريكايي ها   طي120روز به اين نتيجه برسند كه طرف ايراني با 
دوگانه» تشديد فشارها– واسطه گري اروپا« انعطاف نشان داده و حداقل 
به صورت غيرعلن��ي )در قالب توافقات محرمانه(ش��روط چهارگانه را 
مي پذيرند، بدون ترديد فشارهاي بيشتري را به ايران وارد خواهد كرد. 

عدم فعاليت مناسب وزارت خارجه طي20 روز اخير محاسبه امريكايي ها 
را در چنين جهتي سوق مي دهد ، رويكرد 20روز اخير دستگاه خارجه 
چنانچه تا100 روز آينده ني��ز ادامه يابد دو نتيجه قطع��ي را به دنبال 
خواهد داشت، 1- حمل بر موافقت ايران با مذاكرات موشكي و منطقه اي 
است و2-تحريم هاي بين المللي عليه ايران با شدت فراگيرتري ادامه 

خواهد يافت. 
خروج ايران از برجام و يا خ��روج امريكا از آن، به دالي��ل متعدد گزاره 
مطلوب امريكايي ها نيست كه از جمله مهمترين آن وجود مولفه هاي 
مهمي مانند: » با برجام صنعت هسته اي ايران به حالت نيمه تعطيلي 
درآمده«، »تحريم ها بدون محدوديت عليه ايران اعمال مي شود«، »رفتار 
ايران در عرصه هس��ته اي مديريت ش��ده«و» قدرت بازدارندگي ايران 
كاهش پيداكرده است«اش��اره كرد. بنابراين ضميمه دار كردن برجام 
گزينه مطلوب امريكايي هاست و چنانچه طرف ايراني رغبتي به چنين 

گزاره اي ندارد بايد در رفتار20روزه اخير خود تجديدنظر كند. 
 پذيرش»ترميم برجام«از س��وي ايران  ، تعهدات جديدي را براي ايران 
اين بار در حوزه موش��كي و منطقه اي به ارمغان خواهد آورد  و تشديد 
تحريم هاي ضدايراني را به دليل مس��ئوليت هاي جديد ايران به همراه 
دارد و منجر به استانداردسازي رفتار ايران در عرصه بين المللي و تضعيف 

جايگاه و موقعيت ايران مي شود. 
در صورت موافقت ايران با ترميم برجام، وزارت خارجه با »دست خالي و 
بدون برگ اثرگذار« جهت اعمال نظر خود در مذاكرات با طرف امريكايي 
حاضر مي ش��ود، چرا كه ايران به واس��طه برجام برگ هاي اصلي خود 
نظير»قدرت بازدارندگي هسته اي«، »غني سازي20درصد هسته اي«، 
»رآكتور آب سنگين اراك«و»سايت فردو« را از دست داده و طرف مقابل 
همچنان»تحريم«، »تهديد نظامي« و»مبادالت بانكي و سوئيفت«را به 

عنوان برگ برنده در اختيار دارد. 
به همين دليل موقعيت ايران در مذاكرات جديد تراز مناسبي را نداشته 
و بسيار پايين تر از امريكايي اس��ت كه اهرم هاي فشار خود را همچنان 
حفظ كرده و نتيجه چنين رويارويي عقب نشيني جديدي را در عرصه 
حقوق مس��لم ايران به دنبال خواهد داش��ت. نبايد فرام��وش كرد در 
مذاكرات فشرده هسته اي كه منتهي به برجام ش��د طرف ايراني با در 
دست داش��تن برگ هاي معتبر و متنوع، از برخي خطوط قرمز عدول 
كرد و نتوانست منافع جامعه ايراني را آنگونه كه بايد تحفظ كند، حال 
چگونه محتمل است در شرايط نابرابر كنوني طرف ايراني بتواند منافع 
تضييع شده گذشته كشور را احيا و هم از نقض هاي متوالي جلوگيري 
كند.   3- امريكا-اروپا طي20 روز اخير منسجم تر و متراكم تر از گذشته 
ايران را متهم به نقض قطعنام��ه2231 مي كنند و طرف ايراني همانند 
گذشته پاسخ مناسب و مستدلي به چنين ادعاهايي كه بتواند در عرصه 

بين المللي تاثيرگذار باشد نمي دهد. 
درواقع امريكا- اروپا با تفسير موسع و يكجانبه برجام و قطعنامه روح توافق 
با ايران را»ايجاد صلح و ثبات منطقه اي و جهاني«عنوان مي كنند در حالي 
كه روح توافق از منظر ايران»برداشته شدن تحريم هاي ضدايراني« است 
و سكوت معنادار وزارت خارجه كش��ورمان در اين باره منجر به معرفي 
كردن ايران به عنوان الگوي مخريب صلح و ثبات منطقه اي است و منجر 
به حفظ سايه تهديد و تحريم عليه كش��ور مي باشد و مانع عادي سازي 
روابط اقتصادي-تجاري ايران با ساير كشورها مي شود.  قدر مسلم اينكه 
رئيس جمهور و مسئوالن دستگاه ديپلماسی  بارها بر ممنوعيت مذاكره 
مجدد بر س��ر برجام و يا حذف و اضافه كردن هرگونه قيد و بندی تأكيد 

كرده اند، بايد ديد تحوالت آينده چگونه رقم خواهد خورد. 

عباس حاجي نجاري

    خبر یک     

     نگاه

 محمد اسماعيلی

ژه
دعواهايسياسياصالحطلبانوی

درشورايشهرپایتخت
اصالح طلبان به شيوه همان ش��وراي اول تهران، اين روزها هم 
بيشتر از آنكه مش��غول مديريت اجتماعي شهر باشند، درگير 
دعواهاي سياسي ميان خودشان و بدون حضور غير اصالح طلبان 
ش��ده اند. جديدترين موضوع دعوا پس از آن اظهارات ضد مرد 
توس��ط يكي از اعضاي خانم ش��ورا، جدل هاي اصالح طلبان با 
همديگر بر سر نامگذاري يك محل به نام محمد مصدق است. 
رسانه هاي اصالح طلب شديداً معترض شده اند كه چرا اين اقدام 

هنوز انجام نشده اس��ت. محمدجواد حق شناس، عضو شوراي 
شهر بعد از انتقاد رسانه ها و شخصيت هاي اصالح طلب در توئيتي 
نوشته: »برخالف شايعات و خبرسازي مغرضانه دشمنان دانا و 
ساده لوحي دوستان ناآگاه نامگذاري گذرگاهي به نام دكتر مصدق 
در كميسيون نامگذاري ش��وراي پنجم به اتفاق آرا به تصويب 
رسيده است و اكنون در مرحله ارجاع به صحن شورا براي تصويب 
نهايي رسيده است. « جالب اينكه يك هفته پيش از اين حتي 
اعضاي كميسيون فرهنگي شوراي شهر در گفت وگو با آفتاب يزد 
از سرنوش��ت نامگذاري محلي به نام مصدق اب��راز بي اطالعي 

مي كردند! آفتاب يزد توئيت حق شناس را »طلبكارانه« خوانده 
است. آفتاب يزد البته از قول يك رسانه ديگر مي آورد كه »ظاهرا 
كميسيون فرهنگي ش��وراي ش��هر، مصدق را از ليست حذف 
كرده و او را فاقد وجاهت براي اين نامگذاري دانسته است. « يك 
دعواي ديگر هم سر خود محل است؛ قرار شده تونلي را به اسم 
مصدق بزنند و اصالح طلبان آن را كوچك مي دانند! خالصه آنكه 
خيابان هاي يخ زده شهر و زباله هاي جمع آوري نشده و كلي امور 
كوچك و بزرگ تهران بر زمين مانده و ش��ورا دنبال ماجراهاي 

سياسي است و با اين حساب اميدي به بهبود امور نيست. 

فرهنگي:

آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده ايران خلف وعده  طرف مقابل بود
عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س گف�ت: بحث 
آزادس�ازي دارايي ه�اي بلوك�ه ش�ده ايران 
از خل�ف وعده ه�اي ط�رف مقاب�ل در برجام 
اس�ت كه ب�ه آن عم�ل نك�رد و بعد ه�م اگر 
عمل ش�د به صورت پراكنده ب�ود و به صورت 
س�ازمان يافته و سيس�تمي محق�ق نش�د. 
محمدحس��ين فرهنگي، نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، با 
اش��اره به اظهارات اخير معاون وزير امور خارجه 
در خص��وص برجام مبني بر اينك��ه برجام باعث 
ارتقاي جايگاه ايران در سطح منطقه شده، گفت: 
ارتقاي جايگاه اي��ران در س��طح منطقه معلول 

عوامل مختلفي است و فراتر از بحث برجام است. 
سياست خارجي ما در كنار دفاع از جبهه مقاومت 
و موفقيت هاي جمهوري اسالمي ايران در سطح 
منطقه نقش تعيين كنن��ده اي در تقويت جايگاه 
ايران داش��ته اس��ت.  وي افزود: برج��ام در كنار 
معايب و مشكالتي كه به وجود آورد، يكي از آثار 
مثبتش توجيه سياستمداران در سطح جهان و 
افكار عمومي و بين المللي و همچنين توجيه افكار 
عمومي در داخل بود كه همگان متوجه ش��دند 
برخالف آنچه ادعا و تبليغ مي شد، اين جمهوري 
اس��المي ايران بود كه به مذاكره رس��ميت داد و 
طرف ه��اي مقابل در مذاكرات كارش��كني هايي 

كردند و اجراي برج��ام را به تأخير انداختند و در 
مواردي هم اجرا نكردند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس با اش��اره به اظهارات 
س��يدعباس عراقچ��ي مبن��ي ب��ر اينك��ه همه 
دارايي هاي بلوكه ش��ده ايران در جريان اجراي 
برجام آزاد شده، اظهار داش��ت: بحث آزادسازي 
دارايي هاي بلوكه ش��ده ايران از خلف وعده هاي 
طرف مقابل در برجام است كه به آن عمل نكرد 
و بعد هم اگر عمل شد به صورت پراكنده بود و به 

صورت سازمان يافته و سيستمي محقق نشد. 
فرهنگي خاطرنش��ان كرد: برجام ن��ه يك اقدام 
قاطع و موفق صد درصد ب��وده و نه يك موضوع 

كاماًل زيانبار. ما در برجام از يك س��و توانس��تيم 
نفتمان را در شرايط مناسب تر بفروشيم و تعدادي 
س��رمايه گذاري خارجي در كشور شاهد بوديم و 
البته در طرف مقابل بس��ياري از موارد از س��وي 

طرف مقابل اجرايي نشد. 
وي در پايان با بيان اينكه برجام تأثير چنداني بر 
اقتصاد و معيش��ت مردم نداشت، گفت: از همان 
ابتدا هم گفته ش��د كه برجام در حوزه اقتصاد و 
معيش��ت مردم توفيق چنداني نخواهد داش��ت 
مگر اينكه بخش عمراني كشور كار خود را از سر 
بگيرد و موانع فعاليت ها در اين بخش از س��ر راه 

برداشته شود. 


