سالروز والدت امامموسیکاظم(ع) مبارکباد

حرف حساب موافقان و مخالفان طر ح صیانت

اجتماعي

نداشتن پیوست رسانهای و عدم اقناع افکار عمومی مهمترین ضعف طرحی است که برای اجرا نیازمند همراهی جامعه است
كارشناس��ان حوزه فضاي مجازي مورد واكاوي قرار بگيرد .همانطور كه تاكنون نسخ جديد
طرح ،نسبت به نسخه اوليه تفاوتهاي فراواني داشته ،روند اصالحات طرح «صيانت از حقوق
كاربران در فضاي مجازي» همچنان ادامه خواهد داشت .اعضاي خانه ملت در نخستين گام
اجراي طرحي كه هدفش صيانت از كاربران فضاي مجازي اس��ت در اقن��اع افكار عمومي و

از روزي كه طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي» در مجلس مطرحش��ده
نگرانيها و حرف و حديثهاي بسیاری درباره آن شكل گرفت و موافقان و مخالفان اين طرح
در برابر يكديگر به صفآرايي پرداختهاند .اين در حالي اس��ت كه ط��رح «صيانت از حقوق
كاربران در فضاي مجازي» هنوز تصويب نشده و بناست تا در كميسيون مشتركي با همكاري

زمينهسازي براي اجراي چنين طرحي ناموفق عمل كردهاند .اين در حالي است كه نخستين
گام براي ساماندهي فضاي مجازي بايد اين باشد كه جمعيت بيش از  40ميليون كاربري كه
بخش قابلتوجهي از آنها كسب و كارشان به اين فضا وابسته است ،قانع شوند كه طرح مذكور
بناي بستن فضاي مجازي و تعطيلي كسب و كارشان ندارد |.صفحه 3

تدبیر روحانی درس عبرت دولتها شد
رهبر انقالب در آخرین دیدار هیئت دولت دوازدهم:

یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بیاعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند
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جشنهای خودجوش
در نیجریه بعد از آزادی
شیخ زکزاکی

دادگاه عالی ایالت کادونا در جلسهای که حدود هشت ساعت طول
کشید ،شیخ زکزاکی و همسرش را از تمام اتهامهای وارده اخالل در
نظم عمومی و اجتماع غیرقانونی تبرئه کرد | صفحه15
سرمقاله

محمدجواد اخوان

تجربه
بیاعتمادی به غرب

leader.ir

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در آخرین دیدار رئیسجمهور و
دولت دوازدهم با ایشان ،،فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانستند و گفتند:
برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف انقالب استفاده کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای لزوم استفاده از تجربههای دولتهای یازدهم و دوازدهم
در آینده را خاطرنشان کردند و افزودند :یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت
است از بیاعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند .ایشان گفتند :در

این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد و آنها کمک نمیکنند و
هرجا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمیزنند به این دلیل است
که نمیتوانند .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :مطلقاً نباید برنامههای داخلی
را به همراهی غرب منوط کرد زیرا حتماً شکست خواهد خورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به رئیسجمهور و اعضای دولت افزودند :هر
جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و امریکا کردید ناموفق بودید و هر جا

که بدون اعتماد به غرب ،حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش
رفتید.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :امریکاییها در زبان و وعده میگویند
تحریمها را بر میداریم اما تحریمها را برنداشتند و برنمیدارند ،ضمن آنکه شرط
هم میگذارند و میگویند که باید در همین توافق جملهای بگنجانید که بعدا ً
درباره برخی موضوعات صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت |.صفحه2

همکاریهایاقتصادی
ایران وسوریهسرعتمیگیرد

قالیباف در دیدارها و نشس��تهایی که با صاحبان صنایع و همچنین مقامات رسمی س��وریه داشت تأکید کرد
همانگونه که تهران و دمشق در جبهه مبارزه با تروریسم و تکفیر در کنار هم بودند و پیروز شدند ،اکنون هم برای
پیروزی در جنگ اقتصادی تحمیلی باید در کنار همدیگر ایفای نقش کنند که الزمه آن تقویت مبادالت اقتصادی
و تجاری دو کشور در چارچوب روابط راهبردی و باالبردن سطح روابط اقتصادی است| صفحه 2

واكسيناسيونهمهفرهنگیان
تا شروع سال تحصیلی

صفحه3

درخششدختران
بيمدالايران
درالمپيك

 8روز از المپیک توکیو سپري شد ،اما فروغي براي كاروان
اميد نداشت ،جز طالي روز اول فروغي .در بين ناكاميها اما
فرزانه فصيحي و نازنين مواليي با وجود عدم كس��ب مدال با
درخششي قابل قبول تاريخساز شدند |.صفحه13

فاصله  100ساله دهك اول تا خانهدار شدن
اشتغال سياستگذار عمومي به بنگاهداري
زمان دستيابي دهك اول جامعه به مسكن را به يك قرن افزايش داد

صفحه4

موسی تقوینمین|باشگاه خبرنگاران جوان

هش��ت س��ال پیش و در کوران رقابتهای انتخابات ریاست
جمه��وری یازدهم ،فض��ای تبلیغاتی خاصی مبن��ی بر تأثیر
مذاکره بر معیشت مردم جریان یافت و از روزهای نخست شروع
مذاکراتهستهایدردورهدولتیازدهم ،مهمترینمناقشهمیان
صاحبنظران ،تحلیلگران و فعاالن عرصههای سیاست و اقتصاد
میزان اثربخشی مذاکرات و،بهتبع آن ،توافق احتمالیبرگشایش
اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود .این مناقشه البته
در سطح نخبگان نماند و ذوقزدگیهای خیابانی پس از توافق
اولیه -که تصاویر بهیادماندنی آن در بایگانی رس��انهها موجود
است -نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت.
البته ناگفته پیداست که ذوقزدگی از مذاکرات و توافق ریشه
در نشانیهایی داش��ت که عمدتاً از س��وی برخی مسئوالن و
داده میشد .یکسوی دیگر نیز واهمهافکنی
نخبگان به جامعه 
القا میشد که در صورت
از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع
پیوندند .در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان
اوالً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و
ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند .در این فضا ،رکود
اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی
کرده بود ،عمیقتر شد و در مقابل ،شعاردرمانیهایی که مرتباً
ناکارآمدتر

تکرار میش��د،
با کلیدواژه «از رکود عبور کردیم» 
میشد .معطل نگاهداشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یکسو و
امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر،
تمام پیشرانهای داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال
کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.
پس از اعالم و امضای برجام نیز ،متأثر از فضاسازیهای گذشته،
بخشهایمهماقتصادیجامعههمچنانمنتظرمشاهدهعالیمی
ازنتایجبرجامبودهوآزادسازیظرفیتهاوتوانمندیخوددرعرصه
اقتصادی را منتظر گشایشهای اولیه پسابرجامی نگاه داشتند.
بااینحال نهتنها عالیم واضحی مشاهده نشد ،بلکه خلف وعدهها و
نقض عهدهای مکرر امریکا که از همان دوران ماقبل خشک شدن
جوهر برجام آغاز ش��ده بود ،امیدها را به یأس بدل کرد .در دوره
پسابرجام« ،نتیجهبخشی یا عدم نتیجه بخشی برجام» موضوع
اصلیمناقشهمیاننخبگانرارقممیزد.باگذشتهرروزومشاهده
نقض عهد دیگری از سوی غرب و بهویژه ایاالتمتحده امریکا ،امید
اثربخشیبرجامبرگشایشاقتصادیبیشتررنگمیباخت.
با روی کار آمدن ترامپ ،البته نقاب از چهره ساکنان کاخسفید
افتاد و با اعالم رسمی خروج امریکا ،آشکار شد که واشنگتن از
نقض عهد خود ابایی ندارد .در طول چهار سال ریاست جمهوری
ترامپ ،امریکا با سرعت هرچه بیشتر در حال ضربه زدن بیمحابا
به ملت ایران بود و در این میان چی��زی که طرفهای اروپایی
چشم روی آن بسته بودند ،پایبندی ایران به تعهداتش بود .تنها
زمانی که جمهوری اسالمی ایران جهت متوازنتر شدن تعهدات
طرفین اقدام به عقبنشینی از برخی تعهدات داوطلبانه خود
نمود ،فریاد اروپاییها بلند شد و البته طبق معمول این تهران
برجام میشد و قاتل اصلی برجام (یعنی
بود که متهم به نقض 
واشنگتن) در خودس��ریهایش یکهتاز بود .البته نقض عهد و
خلف وعدههای امریکا فرصتی را نیز فراهم کرد و آن کسب تجربه
«غیرقابلاعتماد بودن کدخدا و رعایایش» بود .ناگفته پیداست
که تنها زمانی میتوان این تجربه را ارزشمند دانست که از آن
درس بگیریم و اشتباه گذشته را تکرار نکنیم.
البتهباتغییرمستأجرکاخسفید،غربگرایانگوییدچارآلزایمر
شدند و با به فراموشی سپردن اقدامات دولت امریکا تالش کردند
امریکای بزککردهای را به مردم ایران نشان دهند و بازهم در
مسیر شرطی نگاهداشتن اقتصاد ایران حرکت کنند.
بقیه در صفحه2

آويني افغانستان در قطعه شهدا آرام گرفت
پيكر محمدسرور رجايي ،شاعر ،نويسنده و اديب افغانستاني در ميان غم دوستان ايراني و افغانستانی او تشييع شد
شاعر ،نويسنده و اديب شهير افغانستاني كه بر اثر ابتال به ويروس كرونا دار فاني را
وداع گفته بود ،در قطعه  29شهدای بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد.
محمدسرور رجايي را نه تنها با اشعارش بلكه با تالش چندين سالهاش براي نمايش
فرهنگ مشترك ايران و افغانستان ميشناسند؛ نويسندهاي كه نزديك دو دهه از عمر
خود را صرف جمع آوري اطالعات شهداي افغانستاني دوران دفاع مقدس و شهداي
ايراني جهاد افغانستان كرده بود« .از دشت ليلي تا جزيره مجنون» خاطرات رزمندگان

افغانس��تاني دفاع مقدس« ،مأموريت خدا» هفت روايت از احمدرضا سعيدي شهيد
ايراني جهاد اسالمي افغانس��تان و كتاب «در آغوش قلبها» اشعار و خاطرات مردم
افغانستان از امام خميني(ره) از جمله آثار پژوهشي مرحوم رجايي بوده است .محمد
سروررجايي متولد  ۱۳۴۸كابل بود .وي از س��ال  ۱۳۷۳به ايران مهاجرت كرده بود و
مديريت خانه ادبيات افغانستان و مديريت دفتر ش��عر و داستان افغانستان در حوزه
هنري را بر عهده گرفت | .صفحه 16

