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با موضوع گرامیداشت یاد و خاطره  امیر سپهبد شهید علی صیادشیرازی

هشتمینپاسداشتادبیاتجهادومقاومتفردابرگزارمیشود

تلگرامناامنترشد

از سوي ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( صورت گرفت

رئیس س�ازمان بسیج ارسال۴۰۰۰بستهلوازمخانگیبرایسیلزدگانگلستان مس�تضعفین از اجرای   جامعه
طرح »جهاد همبستگی ملی « در مناطق سیل زده خبر 
داد و گفت: براس�اس این طرح، هر مسجد در سراسر 
کشور یک منزل مسکونی می سازد و هر کاسب تأمین 
می ش�ود.  عه�ده دار  را  اساس�ی  کاالی  ی�ک 
سردار غالمحسین غیب پرور اعالم کرد: تا آخر روند امدادرسانی 
و تا زمانی که نیاز باشد، در کنار سیل زدگان می مانیم. وی گفت: 
طرح »جهاد همبستگی ملی « در دستور کار ما قرار می گیرد 
و براساس این طرح، هر مس��جد در سراسر کشور یک منزل 
مسکونی را می سازد و هر کاسب تأمین یک کاالی اساسی را 
عهده دار می شود. وی افزود : در قالب این طرح از مردم سراسر 

کش��ور با محوریت مس��اجد دعوت می کنیم در بازسازی و 
نوسازی منازل مسکونی سیل زدگان مشارکت کنند، این یک 
دعوت ملی است که توسط بسیج انجام می شود. رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین بیان کرد:  در امدادرسانی به سیل زدگان از 
آحاد مردم، کاسبان و مجموعه  بانک   ها دعوت شده است. از 
مردم با محوریت مساجد دعوت می کنیم در طرح هر مسجد 
یک مسکن مشارکت کنند، کاسبان در طرح هر کاسب تأمین 
یک کاالی اساسی شرکت کرده و مجموعه بانک   ها ساخت 
مدارس کشور را قبول کنند. غیب پرور با بیان اینکه سپاه در 
مناطق سیل زده گلستان کار جهادی که مورد انتظار نیروی 
جهادی انقالب بود به نمایش گذاش��ت، اذع��ان کرد: امروز 
)دیروز( از مناطق سیل زده گلستان بازدید داشتم و در جریان 

اقدامات مهندسی قرارگاه خاتم االنبیا، نیروی زمینی و دریایی 
سپاه، ارتش، هالل احمر و سایر دستگاه   ها قرار گرفتم و اقدامات 
انجام شده نشان می دهد کار بزرگی صورت گرفته است. وی 
تأکید کرد: گرگانرود و کانال های پیرامونی آن از جمله ملت 
طی سال های متمادی الیروبی نشده بودند، لذا در این شرایط 
هدایت حجم وسیعی از آبگرفتگی به سمت دریا کار سختی بود 
 که این کار صورت گرفت و مسیرهای جدیدی برای هدایت آب 
ایجاد شد. رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
وضعیت آق قال نسبت به بازدید قبلی که از مناطق سیل زده 
داشتم، بسیار متفاوت شده است، اذعان کرد: در حال حاضر در 
آق قال منطقه خاصی، دارای مشکالت پیچیده  نیست و تمامی 

مناطق از آب تخلیه شده و مردم در حال زندگی هستند.

آخرین آپدیت تلگرام با 
زهرا چيذري
  گزارش

حواشي متعددي همراه 
بود. قابلیت حذف دوطرفه 
پیام هاي تلگ�رام در می�ان کاربران و طرف�داران این 
پیام رسان آنچنان بحث برانگیز شد که پاول دورف را 
وادار کرد، در این باره از تمامي کاربران خود نظرسنجي 
کند. جالب اینجاست که در این نظرسنجي موافقان و 
مخالفان پاك کردن دو طرفه پیام ها تقریباً برابر هستند. 
با وجود برگزاري این نظرسنجي در آپدیت 2019 تلگرام، 
قابلیت جدید این پیام رسان اجرایي شده است؛ قابلیتي 
که به بهانه احت��رام به حریم خصوصي ب��ه تلگرام اضافه 
ش��ده، اما در عمل ناقض حریم خصوصي گ��روه زیادي 
از کاربران این پیام رس��ان اس��ت و فض��اي آن را بیش از 

پیش در ابهام و تاریک��ي فرو مي ب��رد.  در آپدیت جدید 
تلگرام ش��ما مي توانید، تعیین کنید چه کس��اني عکس 
پروفایلت��ان را ببینند و ب��راي دیگران عک��س پروفایل 
خالي به نمایش در مي آی��د. همچنین در صورت فوروارد 
پیام این ش��ما هس��تید که تصمیم مي گیرید، لینک نام 
ش��ما در کنار پیام بیاید یا خیر. اما چال��ش برانگیزترین 
قابلیت تلگ��رام در آپدیت جدی��د در چت هاي خصوصي 
 اس��ت که در هر لحظه مي توان پیام را براي هر دو طرف 

حذف کرد. 
قابلیت هاي جدید تلگرام هر چند به گفت��ه پاول دورف در 
راستاي احترام به حق آزادي بیان و حریم خصوصي به این 
اپلیکیشن اضافه شده، اما در عمل این پیام رسان را بیش از 

پیش غیرقابل اعتماد و ناامن مي کند.

به این معنا که از این به بعد اگ��ر پیام هایي که از طریق این 
اپلیکیشن با دیگران رد و بدل مي کنید، برایتان مهم است 
و فکر مي کنید ممکن است نیاز داشته باشید تا براي اثبات 
موضوعي یا به عنوان س��ندي به این چت ها مراجعه کنید، 
باید از آن اسکرین ش��ات بگیرید یا محیط امن تري را براي 
گفت وگو با دیگ��ران انتخاب کنید، چراکه ه��ر لحظه این 
احتمال وجود دارد تا طرف مقابل ش��ما ن��ه فقط پیام هاي 
خودش بلکه پیام هاي شما را هم پاك کند. این ویژگي تلگرام 
به طور یقین مي تواند این اپلیکیش��ن را براي تروریست ها، 
 قاچاقچیان و س��ایر افراد خالفکار محبوب تر کند چراکه با 
آپدیت جدید امکان ردیابي هیچ پیام و هیچ فردي در تلگرام 
وجود ندارد و این به معناي نزدیک ترشدن این اپلیکیشن به 

فضاي دارك  وب است. 

هش�تمین   فرهنگي در آستانه  فرارسیدن روز  ارت�ش 
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع گرامیداشت 
یاد و خاطره  امیر سپهبد ش�هید علی صیادشیرازی و 
انتش�ار تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای بر کتاب »در 
ش�د.  خواه�د  برگ�زار  س�رخ «  گل  کمی�ن 

این مراسم از سوی مؤسس��ه  پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی فردا سه   شنبه 2۷ فروردین ماه 1۳9۸ از ساعت 
10 و ۳0 دقیق��ه صب��ح در قطع��ه  29 گلزار ش��هدای 
بهشت زهرای تهران و در جوار مزار شهید صیاد شیرازی 
با حضور عم��وم عالقه مندان، جمع��ی از همرزمان این 
ش��هید و فعاالن حوزه  ادبیات و هنر دف��اع مقدس برپا 

می ش��ود. پیش از این، دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در هفت ویژه برنامه  پاسداشت ادبیات 
جهاد و مقاومت، ضمن انتشار یادداشت های رهبر انقالب 
بر کتاب    هایی در موضوع فرهنگ جه��اد و مقاومت، به 
تجلیل از راویان، نویسندگان و دست اندرکاران این آثار 

پرداخته بود. 

حضرت ام�ام)ره( ۱۸   ايران س�تاد اجرایی فرمان 
هزار بسته لوازم خانگی برای مردم مناطق سیل زده 
 ارس�ال می کن�د ک�ه روز گذش�ته ۴ ه�زار بس�ته 
 از ای�ن ل�وازم ب�ه ارزش ۲۰ میلی�ارد توم�ان ب�ه 
ش�د.  ارس�ال  گلس�تان  س�یل زده  مناط�ق 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام )ره( با اعالم 
این خبر و با اش��اره به اینکه خدمت رس��انی س��تاد در 
هشت استان س��یل زده ادامه دارد، گفت: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت ام��ام )ره( از همان لحظ��ات اولیه وقوع 
س��یل، خدمت رس��انی به مردم این مناطق را آغاز کرد 
و این خدمت رس��انی در هشت استان س��یل زده ادامه 

یافته است. 
دکتر محمد مخبر که در حاشیه آیین ارسال بسته های 
لوازم خانگی به مناطق سیل زده استان گلستان سخن 
می گفت، تأکی��د کرد: هم اکن��ون قرارگاه ه��ای ایجاد 
ش��ده س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( در حال 

خدمت رسانی در هشت استان سیل زده هستند. 
وی با اش��اره به اینکه لوازم ضروری مثل پتو، چادر، آب 
معدنی، غذای س��رد و گرم و چکمه به مناطق سیل زده 
ارسال شده است، تأکید کرد: ما به مردم قول داده ایم از 

لحظه حادثه تا انتها در کنارشان باشیم. 
مخبر درباره تصمیمات مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( در زمینه خدمت رس��انی به مردم س��یل زده 

گفت: تأمین بخشی از لوازم خانگی از دست رفته، تأمین 
دام های آسیب دیده و مهم  ترین موضوع بحث اشتغال 
مردم مناطق سیل زده پس از بحران، از تصمیمات ستاد 
است.  وی ادامه داد: ۴ هزار بسته لوازم خانگی به ارزش 
20 میلیارد تومان شامل یخچال،گاز، پتو، موکت و ظروف 
مورد نیاز تهیه شده و به مناطق سیل زده گلستان ارسال 
شد و این بسته   ها حداکثر تا دو هفته دیگر در این مناطق 
توزیع خواهد شد. رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( درباره نحوه توزیع این بسته های لوازم خانگی 
گفت: ستاد در مصادیق توزیع هیچ دخالتی نمی کند و 
امام جمعه و استاندار اسامی افراد واجد شرایط را مشخص 

می کنند تا این بسته   ها در بین آنها توزیع شود. 
مخبر با اش��اره به اینکه ۴ هزار بس��ته لوازم التحریر در 
استان گلستان توزیع شده اس��ت، خاطرنشان کرد: در 

دیگر استان های سیل زده نیز این اتفاق خواهد افتاد. 
3هزار شغل در گلستان ایجاد می شود

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تأکید کرد: 
فعالیت اصلی که توسط س��تاد انجام خواهد شد، بحث 
اشتغال مردم مناطق س��یل زده است و در این خصوص 
۳ هزار شغل طی امسال در استان گلستان ایجاد خواهد 
شد و تمامی تسهیالت این کار در نظر گرفته شده و پس 

از بحران این کار انجام می شود. 
مخبر افزود: با حضور در برخی اس��تان های سیل زده و 
دیدن تالش این جوانان ی��اد جمله مقام معظم رهبری 

افتادم ک��ه فرمودند امروز هم اگر جنگ ش��ود، جوانان 
کشور پر شور تر به صحنه می آیند. 

وی با بیان اینکه پس از وقوع سیل هیچ جوانی در کشور 
آرام نگرفت، گفت: در کشور امریکا سال 201۴ با ۳۷۵ 
میلیمتر بارندگی ۳0 نفر جان خود را از دس��ت دادند و 
۸میلیارد دالر به کشور ضرر وارد شد؛ امروز هیچ دستگاه 
و نهادی در کشور وجود ندارد که بتواند برای کاهش آالم 
مردم کاری انجام دهد اما این کار را نکند و اگر بگوییم این 
دستگاه یا نهاد در حد توان کاری نکرده، یک ظلم است. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام )ره( با بیان 
اینکه کشور حادثه خیز است و باید همیشه آماده باشیم، 
تصریح کرد: در همین مرک��ز فوریت های امدادی بنیاد 
اجتماعی احس��ان برای 10 هزار نفر سیل زده امکانات 
فراهم شده است و دلیل اصلی که در همان لحظات اولیه 
سیل خدمات خود را آغاز کردیم، همین موضوع است و 
اگر در هر نقطه ای از کشور از این قبیل حوادث رخ دهد، 

ستاد به سرعت وارد عمل خواهد شد. 
مخبر با اشاره به اینکه هر بسته لوازم خانگی ارسالی به 
گلستان ۵ میلیون تومان ارزش دارد، یادآور شد: در این 
گونه حوادث با وجود تلخ��ی، نکات مثبتی هم به وجود 
می آید، برای مثال یکی از ن��کات مثبت این حادثه، این 
است که تمامی اقالم این بس��ته های ارسالی به مناطق 
سیل زده تولید داخل است و این امر باعث شده در سال 

رونق تولید، فعالیت آنان نیز رونق بگیرد. 

اظهارات مطرح شده در   سياسي دفتر آیت اهلل سیستاني، 
خصوص دیدگاه هاي سیاسي و اداري ایشان در مورد 
ک�رد.  تکذی�ب  را  ع�راق  حکومت�ي  نظ�ام 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر آیت اهلل سید علي 
سیستاني، مرجع شیعیان در عراق، اظهارات و تحلیل هاي 
مطرح ش��ده در خصوص مواضع و دیدگاه ه��اي فکري، 
سیاس��ي و اداري ایش��ان در مورد نظام حکومتي عراق را 

تکذیب کرد. 

پایگاه اطالع رساني دفتر آیت اهلل سیستاني در پاسخ به این 
پرسش که »گاه و بي گاه، اظهارات و تحلیل هاي مختلفي 
درباره موضع معظم له در مورد نظام شایسته حکومتي در 
عراق و دیدگاه هاي فکري، سیاسي و اداري ایشان در این 
خصوص منتشر مي شود. این قبیل اظهارات تا چه اندازه 
قابل اعتماد اس��ت؟«، اعالم کرد: »موضع ایش��ان در این 
خصوص با مراجعه به کتاب »متون صادره از حضرت سید 

سیستاني درباره مسئله عراق« قابل شناسایي است. «
این اطالعیه مي افزاید: »همچنین موضع آیت اهلل سیستاني 

در این خصوص، در آخرین بیانیه صادرشده از سوي دفتر 
ایشان اندکي پیش از انتخابات مجلس نمایندگان مورخ 1۷ 
ش��عبان 1۴۳9 مصادف با ۴ مي 201۸ اعالم شده است و 
غیراز آن، تمام اظهارات و تحلیل ها تنها بیانگر رویکرد هاي 

گوینده آنهاست و چه بسا درست و دقیق نباشد. «
طي روز هاي گذش��ته، اظهارات یکي از مالقات کنندگان 
آیت اهلل سیستاني، پس از گذشت 1۳ ماه از انتشار اولیه آن، 
در شبکه هاي اجتماعي و برخي رسانه ها بازنشر شد که به 

برخي ابهامات دامن زده بود. 

تكذیبمواضعمنتسببهآیتاهللسیستانيدربارهنظامحكومتيعراق

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  ۲6 فروردین ۱39۸   -    9 شعبان ۱۴۴۰
سال بیست و یکم- شماره 56۲7 - ۱6 صفحه

قیمت:5۰۰تومان

نگاهي به مواضع و فعالیت هاي مشاور فرهنگي 
رئیس جمهور

 قاضي به هدايتي: 
بيانيه خواندي، نه دفاعيه!

تفرقه هاي آشنا

جولیان آسانژ، افشاگر جنایات امریکایی    ها در عراق 
و افغانس�تان که چند روز پیش از سوی پلیس لندن 
دس�تگیر ش�د، در زندان بدنامی که به گوانتاناموی 

انگلیس مشهور است محبوس شده است

گفت وگوي »جوان« با احسان جوانمرد

 آسانژ در بند 
گوانتاناموی انگلیس 

ریسک تولید »بانوي عمارت ۲«  
بدون عوامل اصلی

 حمایت امریکا - سعودی 
از ژنرال های سودان علنی شد
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 28 ميليارد دالر 
ارز  صادرات غيرنفتی 

بازنگشت! 

فرانسه »آخر برجام« را لو داد

سیل سوم رسید

سفير فرانسه در واکنش به موضع گيری مقام کشورش عليه »بند غروب برجام « به وزارت خارجه احضار شد

گزارش سپاه به مردم: خدمت به سيل زدگان ادامه دارد

   بين الملل

ظاهراً فرانسوی    ها می خواهند برجام را حفظ کنند ولی هدف این حفظ کردن، دائمی 
کردن محدودیت های هس��ته ای است که ایران طبق برجام به پایبندی موقت به آنها 
متعهد ش��ده است. هنوز یک روز از س��خنان »ژان ایو لودریان « وزیر خارجه فرانسه 
درباره اینکه اروپا »مصمم به حفظ برجام است« نگذشته بود که سفیر فرانسه در امریکا 

در یک رش��ته توئیت تأکید کرد:» هیچ غروبی بعد از برجام وجود ندارد«؛ آن هم در 
روزي که همتاي وي در تهران استوارنامه اش را تحویل ظریف داد. سخنانی که عباس 
عراقچی به آن واکنش نش��ان داده و خواس��تار شفاف سازی دولت فرانسه در مورد آن 

شده است. | صفحه ۱5

   روزگذشته با ورود سامانه جدید بارشي از جنوب کشور و طغیان رودخانه ها، 
در برخي مناطق جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب 
خراسان رضوي و غرب خراسان جنوبي سیالب جاري شد و خساراتي را به وجود آورد

  س��خنگوي سپاه: به کارگیری پهپادهاي نیروي هوافضاي سپاه به منظور رصد 
و شناسایي مسیرهاي سیل و تجمع آب در مناطق خطرآفرین براي اولین بار در 

جریان سیل اخیر تجربه اي بسیار موفق و راهگشا بود

يادداشت هاي امروز

سينرژي يا سهم خواهي در سيل ! 
مهران ابراهيميان 

12

از تجربه برجام درس بياموزيد 
عباس حاجی نجاری

2

سايه   تفسير موسع همچنان بر سر برجام 
محمد اسماعيلي

2

خطرساده انگاری تهديد ترامپ
هادی محمدی

1۵

رئیس سازمان بسیج :

 هر مسجد 
 در مناطق سيل زده 
يک خانه  می سازد

    در امدادرسانی به س��یل زدگان از آحاد مردم، کاسبان 
و مجموعه  بانک   ها دعوت ش��ده اس��ت. از مردم با محوریت 
مس��اجد دعوت می کنیم در طرح هر مس��جد یک مسکن 
مشارکت کنند، کاسبان در طرح هر کاسب تأمین یک کاالی 
اساس��ی ش��رکت کرده و مجموعه بانک   ها ساخت مدارس 

کشور را قبول کنند  | همین  صفحه 
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هدایتي: 
آخرین سنگر من 

سکوت است !


