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عذرخواهي يا نمك بر زخم؟

روزنامه خراسان در س��رمقاله خود نوشت: 
روحاني تصريح كرد: »تالش  ما اين بوده كه 
نقص و عيب ما كمتر باش��د، ام��ا اگر عيب و 
نقصي داشتيم از مردم عذرخواهي و از آنها طلب عفو و رحمت مي كنيم.«

وقتي صحبت هاي رئيس جمهور را مي ش��نيدي، گوي��ي آقاي روحاني 
باور دارد كه در اين هشت س��ال عملكرد بي نقص يا كم نقص داشته يا 
گويي باور دارد كه علت و علل همه مش��كالت ع��ده اي خاص خارج از 
دولت اويند. گويي باور دارد كه مديريت افكار عمومي را به نحو مناسب 
انجام داده و گويي باور دارد كه مردم معتقدند رئيس جمهوري شفاف با 
مردم بوده است؛ باور هايي كه اگر جز اين بود شايد آقاي روحاني ديروز به 
نحو ديگري از مردم بابت همه فشار ها بابت همه كوچك شدن سفره ها، 
بابت همه تنگنا هاي معيشتي، بابت همه بي تدبيري هاي ارزي و بانكي، 
بابت همه بي تدبيري هاي بنزيني و بابت همه بي تدبيري ديپلماتيك از 
مردم عذرخواهي مي كرد، البته واقعيت اين است آقاي روحاني در دوران 
سختي بر كرسي رياس��ت جمهوري تكيه زد به گونه اي كه دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم جزو پرمضيقه ترين دولت هاي ۴۰ س��ال گذش��ته 
بود و اجماع جهاني عليه ايران در نهايت خود قرار داشت و در اين ميان 
تقريبا هيچ ناظر منصفي نيست كه بخشي از مشكالت كشور را به همين 
تحريم هاي فراگير امريكا و متحدان اروپايي اش مربوط نداند... اما مسئله 
اين است كه گرچه بخش��ي از وضعيت موجود مربوط به عناصر بيروني 
است، اما نمي توان كتمان كرد كه بخشي از شرايط فعلي ماحصل رويكرد 
شخص رئيس جمهور در گره زدن همه چيز كشور به مذاكره بود. نمي توان 
انكار كرد كه اگر طرف امريكايي دوصدايي را از داخل كشور نمي شنيد 
تا اين ميزان به فش��ار حداكثري خود ادامه نمي داد. شايد اگر همه چيز 
به تحريم ها و مذاكره گره نمي خورد م��ردم و اقتصاد و بخش خصوصي 
براي هشت سال خود را در تعليق باقي نمي گذاشتند... به نظر مي رسد 
رئيس جمهور نه به خاطر فشار هاي حداكثري امريكا و متحدانش، اما به 
خاطر مجموعه اي از قصور و تقصير هايي كه چون روز روشن است و تاريخ 
گواه آن است نه با اما و اگر و نه با زبان تعارف و مشروط بايد از ملت صبور و 
شريف ايران عذرخواهي مي كرد، عذرخواهي اگر مرهمي نمي بود حداقل 

نمك بر زخم امروز مردم نباشد. 
........................................................................................................................

ميراث روحاني براي رئيسي
چالش هاي اقتصادي كشور كه ميراث متفاوت 
روحاني براي دولت سيزدهم به حساب مي آيد، 
در اين روزها به موضوعي بحث برانگيز تبديل 
شده است. وضع موجود، كار را به جايي رسانده است كه حتي طرفداران 
پروپاقرص دولت تدبير و اميد هم دست از دفاع بي چون وچرا برداشته و 
با نگاه واقع بينانه تري، روند متفاوت ت��ري در پيش گرفته اند... حاال در 
هفته پاياني حكمراني روحاني، مطلب روزنامه اصالح طلب اعتماد كه 
در سال هاي گذش��ته در دفاع از دولت يقه چاك مي كرد، بسيار جاي 
بررسي دارد. اين روزنامه چالش هاي چهارگانه اقتصادي را كه ميراث 

روحاني براي دولت رئيسي بوده بررسي كرده است. 
اين روزنامه با اش��اره به آخرين جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دولت 
مي نويسد: از آنجا كه مهم ترين چالش دولت بعدي، معيشت، تورم، افت بسيار 
زياد ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد است، به نظر مي رسد عمده فعاليت 
دولت و مجلس براي بهبود امور تا 1۴۰2 نيز در »اقتصاد« خالصه شود. هرچند 
مشخص نيست گزارش از وضعيت اقتصادي كدام بخش ها را دربر مي گيرد 
اما آن چيزي كه پيش روي دولت آينده وجود دارد تورم س��االنه ۴1درصد، 
همچنين نقدينگي بيش از 3هزارو6۰۰هزار ميليارد تومان تا پايان ارديبهشت 
سال جاري،  احتمال كسري بودجه 3۰۰هزار ميليارد تومانی در سال جاري 
و تندتر شدن شيب قيمت خانه طي س��ال هاي 97 تا 1۴۰۰ است. وضعيت 
بد اقتصادي و شاخص هاي نامطلوب درنهايت باعث شد تا همه نسبت به آن 
چيزي كه قرار است به دولت آينده تحويل دهند، اعتراض داشته باشند. نرخ 
تورم، نقدينگي، كاهش قدرت خريد، كسري بودجه، اوضاع نابسامان مسكن، 
خودرو و بس��ياري از معضالت ديگر، هر چند جاي دفاع��ي براي طرفداران 
روحاني نگذاشته است اما مردم را نسبت به آينده نگران كرده و براي برطرف 

شدن آن و بهبود شاخص هاي اقتصادي، شايد زمان زيادي نياز باشد. 
........................................................................................................................

تحول در سازمان برنامه و بودجه
روزنامه ش��رق در س��رمقاله خود نوش��ت: 
پيشنهادات زير به منظور تحول در سازمان 
برنامه و بودجه به عن��وان گرانيگاه تحول در 
دولت مطرح مي شود: اول- اصالح و بازنگري قانون برنامه و بودجه سال 1351 
به منظور بازآرايي و بازتنظيم ساختارها، فرآيندها و رويه هاي سياستگذاري، 
برنامه ريزي و بودجه ريزي با تأكيد بر ارتقاي نهادي جايگاه سازمان در دولت 
و مجموعه حاكميت. دوم- تش��كيل هيئت عالي برنامه به عنوان ش��وراي 
سياس��تگذاري و راهبري س��ازمان برنامه و بودجه به منظ��ور ايفاي نقش 
فرادولتي سازمان برنامه و بودجه در نظام راهبري توسعه ملي و يكپارچه سازي 
و هم جهت سازي جريانات چندگانه توسعه كشور. سوم- خروج سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان يك سازمان فوق تخصصي از شمول قانون مديريت خدمات 
كش��وري، تعبيه نظام اس��تخدامي و انتصابات مبتني بر شايس��تگي ها و 
صالحيت ه��اي تخصص��ي، بازتنظيم نظام حق��وق و مزاياي متناس��ب با 
مأموريت ها و حساسيت هاي سازمان و ارتقاي فرهنگ سازماني آن. چهارم- 
تغيير در ساختار و تشكيالت سازمان برنامه و بودجه از جمله تشكيل معاونت 
برنامه ريزي كالن و انتزاع آن از بودجه، تشكيل مركز ملي آمايش سرزمين، 
انتزاع خزانه داري كل از وزارت امور اقتصادي و دارايي و ادغام در بدنه سازمان 
و تقويت رويه هاي تلفيقي و هماهنگي بين بخشي- بين منطقه اي در دفاتر 
بخشي. پنجم- تعيين و تثبيت نقش سازمان برنامه و بودجه به عنوان فرمانده 
تيم اقتصادي دولت )سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، 

وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي(.
شش��م- تحول اساس��ي در نظامات و رويه هاي بودجه ريزي س��نتي 
موجود از طريق استقرار كامل بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، كاهش 

سازوكارهاي چانه زني دستگاه ها و اعمال فشار نمايندگان مجلس. 
........................................................................................................................

مردم حاضرند ببخشند؟
روزنامه آفتاب يزد در بخش��ي از سرمقاله خود 
درباره عذرخواهي روحاني نوش��ت: به هرحال 
هركس با هر نگاه و ايده اي مي تواند نظر خاصي 
در مورد اظهارات پاياني رئيس دولت داش��ته باش��د اما به واقع مردم حسن 
روحاني را مي بخشند؟ در حقيقت، مردمي كه زير بار فشار گراني كمرشان خم 
شده و طي دو سال گذشته به صورت مكرر داغ عزيز ديده اند، حاضرند عوامل و 
مسئول آن را عفو كنند؟ مردم ايران به صبر و گذشت معروفند... اما هدف از 
ذكر اين مثال اين است كه برخي سوء مديريت ها و بي تدبيري ها در سال هاي 
گذشته به حدي رسيده كه ديگر جاي عذرخواهي باقي نمانده است. مردم 
سال هاي سال با كمبود ها و محروميت ها كنار آمده اند اما وقتي تبعيض ها را 
مي بينند و درك مي كنند كه فالن مس��ئله حاصل يك دعواي جناحي و 
سياسي است خاطرشان مكدر مي شود. گذشت و بخشش براي زماني است 
كه مسئوالن با تمام توان انرژي بگذارند و تدبير به خرج دهند سپس نتيجه 
دلخواه به وجود نيامده باشد،آن زمان هم اگر عذرخواهي شد قابل پذيرش 
است  اما وقتي بي تدبيري مي شود و كسي هم آن را به گردن نمي گيرد براي 
چه ببخشند؟ تيم فوتبال كشورمان در مقابل تيم آرژانتين مي بازد اما مردم 
به خيابان مي آيند، هم شادي مي كنند و هم از بازيكنان تشكر مي نمايند، 
چرا؟ چون تالش شد هرچند به نتيجه نرس��يد. حال آيا حسن روحاني و 

تيمش تالش وافر و مكفي انجام دادند كه مردم ببخشند؟

88498443سرويس  سياسي

از سوي اعضاي شوراي نگهبان
اعتبارنامه »سيدابراهيم رئيسي« امضا شد 

اعتبارنام�ه رئيس جمه�ور منتخ�ب توس�ط اعض�اي ش�وراي 
نگهب�ان امض�ا و ب�ه دفت�ر مق�ام معظ�م رهبري ارس�ال ش�د. 
به گزارش مهر، در اجراي ماده 2 قانون انتخابات رياس��ت جمهوري، 
اعتبارنامه رئيس جمهور منتخب در جلسه اخير شوراي نگهبان امضا و 
به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شد. به موجب ماده 2 قانون انتخابات 
رياست جمهوري »اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه 

و به حضور مقام رهبري تقديم مي گردد.« 
گفتني است در اجراي ماده ۸3 قانون انتخابات رياست جمهوري، يك 
نسخه از اعتبارنامه نيز به وزير كشور ارسال شد. شايان ذكر است مراسم 

تنفيذ رئيس جمهور منتخب امروز برگزار مي شود. 
........................................................................................................................

 بررسي گزارش برجامي 
در كميته هاي كميسيون امنيت مجلس 

س�خنگوي كميس�يون امني�ت ملي و 
سياس�ت خارج�ي مجلس از بررس�ي 
گزارش برجامي وزارت امور خارجه در 
دو كميت�ه امني�ت و هس�ته اي اي�ن 

كميسيون خبر داد. 
محمود عباس زاده مش��كيني، سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با تسنيم با اشاره به آخرين وضعيت بررسي گزارش 
برجامي وزارت امور خارجه، در اين كميسيون گفت: دو كميته امنيت 
و هسته اي كميسيون در حال بررسي اين گزارش هستند تا گزارشي را 
به صحن كميسيون ارائه كنند. وي ادامه داد: پس از جمع بندي در دو 
كميته مذكور اين گزارش در خود كميسيون بررسي و گزارشي تدوين 
می شود و براي قرائت در صحن علني پارلمان در اختيار هيئت رئيسه 
مجلس قرار خواهد گرفت. نماينده مشكين شهر در مجلس  با بيان اينكه 
در بحث هاي فني قانون به خوبي در حال اجرا شدن است، افزود: در بحث 
سياسي كه مربوط به گزارش وزارت امور خارجه است تناقضاتي وجود 

دارد كه بايد بررسي هايي انجام شود. 
........................................................................................................................

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
 ۱۱۵ مقام رسمي از ۷۳ كشور 

در مراسم تحليف رئيسي حضور دارند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي از حضور ۱۱5مقام رسمي از ۷۳ 
كشور در مراس�م تحليف سيدابراهيم 

رئيسي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سيدنظام الدين موسوي در 
نشست خبري روز گذشته اظهار كرد: 115 
مقام رسمي از 73 كشور جهان براي حضور 
در مراسم تحليف اعالم آمادگي كرده اند كه 1۰ نفر از سران كشورها، 
2۰ رئيس مجلس، 11 وزير خارجه، 1۰ وزير ديگر، فرستادگان رؤساي 
دولت ها، نواب رئيس مجالس، هيئت هاي پارلماني، رؤس��ا، مقامات و 
نمايندگان 11 سازمان بين المللي و منطقه اي براي حضور در اين مراسم 

اعالم آمادگي كرده اند. 
وي افزود: در اين مراس��م نماين��دگان دبيركل س��ازمان ملل، رئيس 
اوپك، IPU و اتحاديه اروپا، اتحاديه اوراس��يا، اتحاديه بين المجالس، 
اتحاديه بين المجالس اسالمي، بين المجالس آسيايي، اكو و نمايندگان 
ش��خصيت هاي برجس��ته اديان و مذاهب و همچنين شخصيت هاي 
مؤثر فرهنگي و اجتماعي جهان اسالم حضور خواهند يافت. همچنين 
تمهيدات ترافيكي براي اين مراسم انديشيده شده كه به اطالع مردم 

پايتخت خواهد رسيد. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اش��اره به محدوديت در دعوت 
از مهمانان داخلي به خاطر حضور مهمان��ان خارجي و همچنين 
شرايط كرونا يادآور ش��د: طبق قانون اساسي رئيس قوه قضائيه و 
اعضاي شوراي نگهبان بايد حضور داشته باشند و مابقي مهمانان 
در حد عرف دعوت خواهند ش��د. همچنين براي پوش��ش خبري 
مراس��م ۴۰۰ درخواست از رس��انه هاي داخلي و خارجي داشتيم 
كه تمهيدات براي حض��ور 17۰خبرنگار داخلي و خارجي از بيش 
از 3۰ كش��ور فراهم ش��د. طبق ادوار گذش��ته بعد از خير مقدم و 
خوشامدگويي رئيس مجلس، مراسم تحليف طبق قانون اساسي 
اجرا مي شود و رئيس جمهور پس از اداي سوگند به صورت رسمي 

سكان اداره قوه مجريه را به عهده مي گيرد. 
موسوي مراسم تحليف را نمادي از مردم س��االري و انتقال مسالمت 
آميز قدرت دانست و گفت: اين مراسم در همه ادوار با حضور مهمانان 
داخلي و خارجي برگزار مي ش��ود و تالش بر اين اس��ت كه به صورت 

باشكوه برگزار شود.  
وي با اشاره به همكاري دستگاه هاي مختلف با ستاد برگزاري مراسم 
تحليف يادآور شد: دو سياست در اين س��تاد حاكم بود يكي برگزاري 
باشكوه و آبرومند اين مراسم و ديگري رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
شرايط ويژه كرونا. ما به رغم شرايط كرونايي با تأكيد بر ضرورت رعايت 
پروتكل ها از كشورهاي مختلف براي حضور در اين مراسم دعوت كرديم 
و به رغم اينكه تردد بين كش��ورها از نظر ترددهاي سياسي در سطح 
پاييني است تعداد زيادي از مقامات و شخصيت هاي سياسي خارجي از 

حضور در اين مراسم استقبال كردند. 
........................................................................................................................

پورابراهيمي:
 مجلس در بررسي صالحيت وزرا 

با هيچ كس تعارف ندارد 
رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي تأكيد كرد كه بهترين 
كمك ما به دولت سيزدهم اين است 
كه سختگيرانه نس�بت به برنامه ها و 
افراد انتخابي اقدام كنيم، از اين رو با 

احدي تعارف نداريم. 
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمي با 
تأكيد بر ضرورت هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت سيزدهم، گفت: 
تجربه تلخ ع��دم هماهنگي ميان تيم اقتص��ادي دولت های يازدهم و 
دوازدهم را طي سال هاي گذشته داشته ايم، به طور مثال اختالف جدي 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي با سازمان برنامه و بودجه وجود 
داشت. »دمل چركين« اين عدم هماهنگي زماني كه رئيس كل بانك 

مركزي در انتخابات رياست جمهوري شركت كرد، مشخص شد. 
وي افزود: اگر موضوع اختالف ميان تيم اقتصادي دولت جديد تداوم 
داشته باشد، تحقق اهداف نامبرده امكانپذير نيست. بهترين كمك ما 
به دولت مردمي اين اس��ت كه سختگيرانه نس��بت به برنامه ها و افراد 

انتخابي اقدام كنيم. 
پورابراهيمي با بيان اينكه ما با احدي تع��ارف نداريم، چراكه نظام در 
شرايط بسيار سختي قرار دارد، گفت: هماهنگي تيم اقتصادي دولت به 
منظور دستيابي به موفقيت و بهبود شرايط اقتصادي از الزامات است. 
برخالف آنچه در دولت ه��ای يازدهم و دوازدهم جريان داش��ت، بايد 

صداي واحد اقتصادي از دولت سيزدهم به گوش برسد.

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

گزارش 2

فرمان�ده عمليات هواي�ي ني�روي هوافضاي 
سپاه از اجراي بيش از هزارو۱00سورتي پرواز 
اطفاي حريق براي مهار آتش سوزي هاي داخل 
كشور توس�ط هواگردهاي اين نيرو خبر داد. 
چند روزي است كه ماجراي آتش سوزي در تركيه 
و در پي آن اع��زام بالگردها و هواپيماهاي اطفاي 
حريق سپاه به اين كشور يكي از موضوعات پربحث 
و حاش��يه در فضاي مجازي ش��ده است. برخي 
مطالبي كه در اين رابطه توس��ط كاربران فضاي 
مجازي منتشر مي شود، طرح اين سؤال است كه 
نيروي هوافضاي سپاه چرا به جاي كمك به اطفاي 
حريق جنگل هاي كشور خودمان تجهيزات اطفاي 
حريق هوايي را به كشور تركيه اعزام كرده است. 

در همين باره سرتيپ دوم خلبان »شمس الدين 
فرزادي پ��ور« فرمان��ده عمليات هواي��ي نيروي 
هوافضاي س��پاه در گفت وگو با تس��نيم با بيان 
اينكه نيروي هوافضاي س��پاه، اولي��ن ارگاني در 
كش��ور بود كه بدون اتّكا به كمك هاي خارجي و 
تنها با تكيه بر توان متخصصان داخلي، تجهيزات 
اطفاي حريق هوايي را طراحي و توليد كرد، گفت: 
اكثر نقاط كشور ما طبيعت گرم و خشك دارد و 
در فصول گرم سال به دليل افزايش درجه حرارت 
هوا با آتش سوزي جنگل ها و مراتع كشور روبه رو 
هس��تيم، لذا در مقطعي نياز به تجهيزات اطفاي 

حريق هوايي به شدت احساس مي شد. 
وي اف��زود: با توجه ب��ه اينكه بر اث��ر تحريم هاي 

ظالمانه، چنين تجهيزاتي به ما فروخته نمي شد، 
بر آن ش��ديم با بهره گيري از ت��وان متخصصان 
داخلي، كار طراحي و ساخت اين سامانه ها را آغاز 
كنيم. در ابتدا، موفق به طراحي سبدهاي اطفاي 
حريق براي بالگردهاي mi17 شديم و توانستيم 
با بهره گيري از اين تجهيزات، كمك ش��اياني به 

اطفاي حريق جنگل هاي كشور كنيم. 
    بالگرد mi17 نيروي هوافضاي سپاه 

مجهز به سبد اطفاي حريق
فرمانده عمليات هوايي سپاه تصريح كرد: برخي 
آتش سوزي ها به دليل وس��عت زياد بايد توسط 
حجم بيش��تري آب ري��زي هوايي اطفا مي ش��د 
كه براي اي��ن كار نياز به هواپيماي آتش نش��ان 
داشتيم، لذا طراحي سامانه اطفاي حريق هوايي 
براي هواپيماهاي ايلوش��ين 76 در دس��تور كار 

قرار گرفت. 
وي عنوان كرد: اين موضوع كار پيچيده اي بود، زيرا 
اين هواپيما قادر است تا ۴۰ تن آب با خود حمل 
كرده و در مدت زمان 3۰ ثاني��ه اين ميزان آب را 
تخليه كند. سرعت باالي تخليه آب در كنار پرواز 
در ارتفاع پايي��ن در مأموريت هاي اطفاي حريق 
موجب مي شود تا نقطه ثقل هواپيما دچار نوسان 
شود، از اين رو پروازهاي اطفاي حريق با هواپيماي 

ايلوشين نياز به مهارت هاي خاصي دارد. 
سردار فرزادي پور اظهار داشت: پيچيدگي طراحي 
س��امانه اطفاي حريق براي ايلوش��ين، در كنار 

آموزش خلبان ب��راي پروازه��اي اطفاي حريق، 
مس��ير دش��واري را پيش روي ما قرار مي داد كه 
به لطف خداوند توانستيم بدون هيچ گونه كمك 
خارجي، از عهده اين كار برآييم و براي اولين بار در 
كشور و منطقه، موفق به طراحي و ساخت سامانه 
اطفاي حريق براي هواپيماي ايلوشين 76 شديم. 

    هواپيماي ايلوشين ۷6 سپاه 
مجهز به سامانه اطفاي حريق هوايي

فرمانده عمليات هوايي نيروي هوافضاي س��پاه 
با اش��اره ب��ه مأموريت هاي اطفاي حريق س��پاه 
عنوان كرد: يك��ي از مأموريت ه��اي ما كمك به 
مأموريت هاي مردم ياري سپاه و ساير ارگان هاي 
كشور است. در مورد مأموريت اطفاي حريق بايد 
گفت كه اين مأموريت ب��ه دو صورت حمل نفر و 
تجهيزات و همچنين عملي��ات آب ريزي هوايي 

صورت مي گيرد. 
وي افزود: ما از زمان دستيابي به تجهيزات اطفاي 
حري��ق هواي��ي در تمامي حوادث آتش س��وزي 
جنگل ها و مراتع كه در داخل كشور اتفاق افتاده 
حضور مؤثر و تعيين كننده داش��ته ايم كه اجراي 
بيش از هزارو1۰۰ س��ورتي پرواز اطفاي حريق 
توس��ط هواگردهاي س��پاه خود گوياي اين امر 

است. 
سردار فرزادي پور با بيان اينكه ما تنها در يك 
ماه اخير، بيش از 23۰س��ورتي پ��رواز اطفاي 
حريق در داخل كش��ور انج��ام داده ايم، خاطر 

نشان كرد: يكي از مأموريت هاي مهمي كه ما 
انجام داديم اطفاي حريق هورالعظيم در سال 
97 بود. در اين سال، هواپيماي ايلوشين 76 ما 
براي نخس��تين مرتبه، عمليات اطفاي حريق 
را انج��ام داد و كادر پ��روازي در اين عمليات، 
طي يك روز قريب به 1۰سورتي پرواز اطفاي 
حريق انج��ام داد كه در نوع خ��ود يك ركورد 
محسوب مي ش��ود. اين يعني كادر پروازي ما 
روزانه 1۰سورتي پرواز انجام دادند و هر روز 1۴ 

ساعت درگير عمليات اطفاي حريق بودند. 
وي در پاسخ به برخي شبهات مبني بر عدم اجراي 
پرواز اطفاي حريق از سوي سپاه به دليل پرداخت 
نش��دن بدهي ها از س��وي برخي ارگان ها گفت: 
اين موضوع كذب محض اس��ت و در چند س��ال 
اخير هر كج��ا از ما درخواس��ت كرده اند و نياز به 
حضور هواگردها و تجهيزات ما بوده است، بدون 

چشمداشت به اجراي مأموريت پرداخته ايم. 
فرمانده عمليات هوايي سپاه در ادامه با اشاره به 
مأموريت هاي برون مرزي اطفاي حريق توس��ط 
نيروي هوافضاي س��پاه گفت: توانمندي س��پاه 
در دس��تيابي به تجهيزات اطفاي حريق هوايي 
و همچنين ارائ��ه آموزش هاي مناس��ب به كادر 
پروازي نيرو، در كن��ار اجراي موفق عمليات هاي 
اطفاي حريق در داخل كشور، موجب شد برخي 
كش��ورهاي خارجي نيز براي اج��راي اين گونه 

مأموريت ها از ما درخواست همكاري كنند.

فرمانده عمليات هوايي نيروي هوافضاي سپاه:

سپاه تاكنون 1100 پرواز اطفاي حريق در داخل انجام داده است

در طول س�ال هاي گذش�ته بارها و بارها بحث 
حمله ب�ه فضاي مج�ازي ايران ب�ه عنوان يك 
راهكار و راهبرد از سوي امريكا علني و صريح 
اعالم شده اس�ت. در ش�رايط فعلي سؤال اين 
است كه پاسخ ايران به قوانين تصويب شده در 
امريكا براي حوزه فضاي مجازي ايران چيست. 
در هر قانوني ك�ه براي نهادينه ك�ردن نظارت 
در فضاي مجازي به تصويب مي رسد، بايد اين 
مسئله نيز به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. 
در ط��ول روزه��ا و هفته هاي گذش��ته بحث هاي 
جدي و وسيعي در خصوص طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضای مجازی مطرح شده است. طبيعي 
است كه هر طرحي مخالفان و موافقان خود را در 
فضاي عمومي كشور داشته باش��د و با بحث هاي 
كارشناس��ي زمينه اصالح آن مطابق منافع كشور 
پيش خواهد رفت. در اين ميان شايد يكي از مسائلي 
كه در م��ورد تصوي��ب و طرح چني��ن قوانيني به 
خصوص در حوزه حكمراني س��ايبري مورد توجه 
قرار بگيرد، تالش طرف مقابل براي تأثيرگذاري بر 

فضاي مجازي داخلي ايران است. 
در طول س��ال هاي گذش��ته بارها و بارها حمالت 
سايبري گوناگوني به ساختار سايبري كشور انجام 
شده كه نشان مي دهد دشمن تا چه اندازه در اين 
باره جدي است، شايد مشهورترين نمونه آن بحث 
اس��تاكس نت باش��د كه منجر به صدمات جدي 

زيرساختي به ايران شد. 
تازه ترين نمونه نيز مربوط به نرم افزار پگاس��وس 
است كه داد تمام كشورهاي دنيا را درآورده است. 
بسياري از كشورها حتي كش��ورهاي اروپايي نيز 
قرباني چنين نرم افزاري شده اند. همين نكته نشان 
مي دهد تا چه اندازه بح��ث فناوري هاي مجازي و 
همچنين بحث امنيت در آن جدي است و بايد كار 

جدي تري در اين باره صورت بگيرد. 
    هدف، ايران است

اين مسائل مربوط به حوزه فعاليت هاي محرمانه 
و جاسوسي اس��ت و واقعيت اين اس��ت كه نظام 

قانونگذاري در كشورهاي متخاصم با ايران از جمله 
اياالت متحده، فعاليت هاي وس��يع و جدي براي 
هدف قرار دادن م��ان در حوزه س��ايبري و فضاي 

مجازي آغاز كرده اند. 
بسياري از اين قوانين به منظور هدف قرار دادن 
زيرساخت هاي س��ايبري كش��ورمان است كه 
به بهانه هاي مختلفي همچ��ون مقابله با حقوق 
بشر انجام مي گيرد. نگاهي به اين قوانين نشان 
مي دهد اغلب آنها همچنان با قوت برقرار است 
و حتي در دوران مذاكرات مربوط به برجام نيز 
بحثي در مورد لغو آنها انجام نشد. مروري بر اين 
قوانين نش��ان مي دهد ش��ايد در بحث صيانت 
از حقوق كاربران در فضاي مج��ازي بايد توجه 
كافي ب��ه مقابله ب��ا همين قوانين نيز ش��ود، به 
خصوص آنكه در مذاكرات وين نيز امريكايي ها 
بر اين نكته تأكيد كرده اند كه قوانين مربوط به 
حوزه حقوق بشر را لغو نخواهند كرد. نگاهي به 
تاريخ اين قوانين نيز نشان مي دهد بخش اعظم 
آنها در سال های بعد از ۸۸ به تصويب رسيده و 
در سال هاي اخير بر حجم و ميزان تأثير آنها نيز 

افزوده شده است. 
    فتنه و آنچه در فضاي مجازي رخ داد

شايد اين اظهار نظر هيالري كلينتون را همه شنيده 
باشند كه در دوران فتنه سال ۸۸ ما از شركت توئيتر 
خواستيم به روز رساني سرورهاي خود را براي كمك 
به معترضان ايراني عقب بين��دازد. اين اظهار نظر 
هيالري كلينتون شايد بخش بس��يار كوچكي از 
اقداماتي باش��د كه امريكايي ه��ا در حوزه فضاي 
مجازي عليه ايران شروع كرده اند. پايه اصلي اين 
اقدامات نيز قوانيني بود كه پس از آن توسط كنگره 
امريكا در قالب قوانين مختلف ضدايران به تصويب 

رسيد و هم اكنون نيز به قوت خود باقی است. 
نقطه شروع تصويب اين قوانين نيز تحقيقي بود كه 
در مركز تحقيقات كنگره انجام شد و فضاي مجازي 
را به عنوان بستري مناسب براي فشار بر حاكميت 
ايران و كمك به معترضان در ايران عنوان مي كرد. 

بعد از انتشار علني اين تحقيق بود كه پيشنهادهايي 
در خص��وص تصوي��ب قوانين ب��راي تحريم هاي 
س��ايبري عليه ايران به تصويب رسيد. جالب اين 
است كه مهم ترين بس��تر براي تصويب اين تدابير 
قوانين مربوط به لوايح دفاعي امريكاس��ت، يعني 
اساساً اين قوانين كه به ظاهراً براي فضاي مجازي 
به تصويب رسيده اند، در قالب بودجه هاي مربوط 
به امور دفاعي و امنيت ملي به تصويب رسيده اند، به 
عنوان مثال اولين قانون در اين باره مربوط به اليحه 
دفاعي امريكا در س��ال 2۰1۰ ميالدي است. بند 
فرعي D در قانون اختيارات دفاعي 2۰1۰ موسوم 
به قانونvoice )سرواژه اي متشكل از حروف اول 
قربانيان سانس��ور در ايران( ح��اوي چندين ماده 
براي افزايش فعاليت شبكه هاي پخش تلويزيوني 
در ايران و شناسايي شركت هايي است كه به ايران 
فناوري هايي مي فروش��ند كه اين كشور مي تواند 
از آنها براي سركوب يا پايش اينترنت استفاده كند. 
در بخش��ي ديگر از قانون voice آمده اس��ت كه 
عالوه بر وجوهي كه از طرق ديگ��ر براي صندوق 
عمليات پخش بين المللي هيئت كارفرمايان پخش 
در نظر گرفته شده، مبلغ 15 ميليون دالر ديگر به 
منظور توسعه برنامه هاي فارسي زبان اين هيئت و 
همچنين به منظور تهيه اطالعات دقيق و مستقل 
براي مردم ايران از طريق راديو، تلويزيون، اينترنت، 
تلفن همراه، س��امانه پيام كوتاه و س��اير ابزارهاي 
ارتباطي اختصاص مي يابد. در اين قانون همچنين 
وجوهي براي مستندسازي موارد نقض حقوق بشر 
در ايران از زمان انتخاب��ات در ژوئن 2۰۰9 در نظر 
گرفته شده است. اين مستند سازي ها بايد از طريق 
داده هايي از فض��اي مجازي در اختي��ار نهادهاي 

مرتبط قرار بگيرد. 
همچنين در ص��د و يازدهمي��ن دوره كنگره نيز 
قانون كاهش سركوب سايبري ايران با عنوان ماده 
1۰6 به قانون سيسادا اضافه شد كه بر اساس اين 
قانون دولت امريكا از عقد قرارداد با آن دس��ته از 
شركت هاي خارجي كه به ايران فناوري هاي نظارت 

بر اينترنت يا كنترل استفاده از آن مي فروشند منع 
شده است. 

براس��اس اي��ن قان��ون امريكايي ها، بس��ياري از 
شركت هاي مرتبط با توسعه فناوری هاي اطالعاتي 
در ايران مجازات شدند كه شايد معروف ترين نمونه 
آن دستگيري معاون مالي شركت هوآوي در امريكا 
به جرم زير پا گذاشتن تحريم هاي ايران است كه 
منجر به بحراني بي س��ابقه بين چين و امريكا در 

اين حوزه شد. 
بخش ديگري از قوانين مرتبط با ايران در اين حوزه 
ارائه مجوزه��اي الزم ب��راي دور زدن تحريم هاي 
مرتبط با ايران اس��ت. در همين راس��تا در هشتم 
م��ارس 2۰1۰ دفتر كنت��رل دارايي هاي خارجي 
امريكا قوانين موس��وم به مبادالت مالي با ايران را 
كه روابط تجاري بين اي��ران و امريكا ممنوع كرده 
بود، تغيير داد. اين تغييرات ب��ه اين دليل بود تا با 
اعطاي يك مجوز عمومي بس��تر ايج��اد يك بازار 
آزاد عمده براي دسترس��ي به نرم افزارها را جهت 
تس��هيل ارتباطات اينترنتي ايرانيان فراهم كند. 
در اي��ن حكم قانون��ي ويژگي هاي اساس��ي طرح 
قانون توانمندس��ازي ديجيتال در ايران گنجانده 
شده بود. قانون توانمندسازي ديجيتال در ايران و 
قانون همبستگي با مردم ايران در دسامبر 2۰۰9 
در مجل��س نماين��دگان امريكا ب��راي حمايت از 
شورش هاي خياباني در ايران معرفي شده بودند، 
البته اين قانون در نهايت به تصويب نرسيد اما در 

قالب قوانين ديگر جايگزين شد. 
در 23 آوري��ل 2۰12 حك��م رياس��ت جمهوري 
136۰6 موسوم به نقض حقوق بشر از سوی سوريه 
و ايران از طريق فناوري اطالعات توسط اوباما صادر 
شد. اوباما طي اين حكم دارايي هاي برخي افراد را 
مسدود و آنها را از ورود به امريكا منع كرد. همچنين 
طي اين حكم افراد و نهادهايي كه فناوري هايي را 
راه اندازي كنند به دولت ايران و س��وريه در جهت 
اخالل، نظ��ارت يا رديابي فعاليت ه��اي اينترنتي 
شهروندان اين كش��ورها كمك كنند يا به دولت 
آنها براي انجام اين كارها ياري كنند، مورد تحريم 
قرار گرفتند. همچنين كساني كه به ايران و سوريه 
فناوري هايي بفروشند كه به آنها براي انجام اخالل 
در فعاليت هاي اينترنتي كمك كند، مورد تحريم 

واقع مي شوند. 
حكم رياست جمهوري 1362۸ در 9 اكتبر 2۰12 
نيز دارايي هاي سانسوركنندگان را مسدود كرده 
است. افراد يا شركت هايي كه قصد داشتند در ايران 
سانسور انجام دهند يا اينكه آزادي بيان را محدود 
يا در فعاليت ه��اي پارازيت اندازي كمك كرده اند، 

دارايي هايشان مسدود خواهد شد. 
    چه بايد كرد

با چنين قوانيني روشن اس��ت كه دولت امريكا به 
صورت مؤثر هر گونه همكاري فناورانه براي توسعه 
فضاي مجازي با ايران را به طور كامل مختل كرده 
اس��ت، از اين رو اينكه برخي تص��ور می كنند هر 
گونه فناوري ارتباطي و اينترنتي بدون هيچ گونه 
مش��كلي در اختيار ايران ق��رار مي گيرد، تصوری 
واهي اس��ت و امريكايي ها به ص��ورت واضح بحث 
اخالل در فضاي سياسي ايران را در سياست هاي 

خود عنوان كرده اند. 
طبيعي است كه بايد در قوانين تصويب شده توسط 
مجلس اين نكته مدنظر قرار گيرد تا براي اين تدابير 
نيز قوانين مناسبي براي كشور تصويب شود و در 

همين قانون صيانت نيز مدنظر قرار بگيرد.

نگاهي به يكي از ضرورت هاي استقرار حكمراني در فضاي مجازي

 قوانين امريكا برای فضاي مجازي ايران 
بيشتر از خودمان است!


