دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است

معاون قضایی دادســتان کل کشور با انتشار متنی تاکید کرد که
تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.به گزارش ایسنا ،بخشی از
متن پیام منتشر شده در کانال اطالع رسانی عبدالصمد خرم آبادی
در پیام رسان سروش به شرح زیر است:
* هیچ اختالف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلتر
تلگرام وجود نداشــته و ندارد و دستور مسدود سازی فیلتر تلگرام
علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه
کار و تالش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است.

*بــه موجب نص صریح مــاده  ۷۴۹قانون مجازات
اســامی مرجع قانونی فیلترینــگ در مواردی که
شــکایتی وجود دارد دســتگاه قضایی است و قاضی
پرونده باید تصمیم بگیرد و در ســایر موارد کارگروه
تعیین مصادیق است .در مورد تلگرام هم چون شکایات
زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت البته پرونده تلگرام
مفتوح است.
* همه نهادها تالش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر
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سیاسی

تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به کار گرفتهاند.
*به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه
نکنید .فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است .به حول و قوه
الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد
و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم
کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت و تلگرام و
سایر پایگاههای اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفتهاند هیچ
جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت .

شورای هماهنگی حزب اهلل در بیانیهای درباره خروج ایاالت
متحده از برجام خواستار اعالم عدم کفایت روحانی شده است!

آتش بیار معرکه!

در این مدت دولت باید با تمام تمرکز به دنبال تعامل با اروپا برای حفظ برجام
باشد چرا که اگر اتحادیه اروپا نیز به طور کامل به واشنگتن بپیوندد بر دشواریها
افزوده خواهد شد .اما چنین اقداماتی در داخل موجب میشود رئیس جمهور
بخشی از تمرکز خود را نیز معطوف به پروژههای جریانی خاص کند که گویی رای
پارسال به حسن روحانی را نمیخواهند بپذیرند!
بیانیه حزباهلل به نقل از روزنامه شرق:
به نظر میرسد اســتراتژی ناکارآمد
و اشــتباه اعتماد بدون پشتوانه طی
دوازده ســال مذاکرات هســتهای با
ت دادن
شیطان بزرگ خصوصا از دس 
زمان گرانسنگ  ۵سال اخیر که منجر
بهحداقل۲۳۰میلیارد دالر ضرر و زیان
ناشی از بینبردن توانمندی هستهای
طی اجرای برجام گردید ،کافی باشد
تا مجلس عدم کفایت رئیسجمهور را
صادر کند تا حداقل  ۳سال باقیمانده از
ریاستجمهوری یازدهم {دوازدهم} به
آن همه ضرر و زیان اضافه نشود
آفتاب یزد -گروه سیاسی :روزگاری وقتی قرار
به مذاکره برای حل مناقشــه هستهای ایران و
غرب شــد برخی فریاد وامصیبتا ســر دادند که
نباید چنین کرد و چنان کرد .گفته شــد که با
مذاکــره راه به جایی نخواهیم بــرد .آن هم در
شرایطی که فروش نفت ایران به حداقل رسیده
بود ،تورم باالی ۴۰درصد در کشــور حاکم بود،
در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بودیم و
پرونده در شــورای امنیت به عنوان تهدید برای
امنیــت جهانی ماه به ماه قطور تر میشــد .در
تمــام ماههایی که برای توفق هســتهای تالش
میشــد جماعتی به نام دلواپسان تشکیل شد.
تا همین جای کار موضوع چندان هم بد نیست.
در هر کشوری میتوان تفاوت دیدگاهها را میان
جناحهای سیاســی دید .از قضــا ذیل یک نگاه
خاص میتوان گفت این مخالفتهای دلواپسان
برای دیپلماتهای ایران نیز میتوانســت مثمر
ثمر باشــد که اعالم کنند به راحتی نمیتوان به
توافق دســت یافت و طرف مقابل باید امتیازات
بیشــتری دهد .اما ماجرا از جایی تلخ شــد که
بعد از توافق نیز این گروه دســت از ســر برجام
برنداشتند .این بخشــی بود که با هیچ منطقی
قابل توجیه نبود .توافق در ســطح برجام که در
باالترین الیحههای قــدرت راجع به آن تصمیم
گیری شــده بود در الیحههای میانی با مخالفت
مواجه شــده بود! این دوگانگــی از همان ابتدا
نشــان میداد دولت روحانی برای برداشــت از
محصــول برجام حتی در داخــل با چالشهایی
مواجه است.
ســیگنالهایی که به جهان مخابره میشــد به
خوبــی این موضوع را روشــن میکرد .تضعیف
برجــام در داخل درحالی پیش میرفت که یک
مخالف سرســخت این توافق در ایاالت متحده
ظهور کــرد .دونالد ترامپ همچون فرشــتهای
ضدبرجامــی انتخابــات  ۲۰۱۶در آمریکا را در
نتیجــهای غیرقابل پیش بینی پیروز شــد و از
همان ابتدا نیز ســاز جدایــی از برجام را کوک
کرد .روزنامه کیهــان در آبان  ۹۵تنها چند روز
بعد از انتخابات آمریکا نوشــت «:چه دستاوردی
باالتر و بزرگتر از آنکه ترامپ این ســند نه فقط
بیخاصیت بلکه حاوی «خسارت محض» را پاره
کــرده و ملت ایران را از شــر آن خالص کند!»
حاال این دلواپســان به آرزوی خود رسیدهاند و
رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج شده است.
او البته در یک فرمان اجرایی در بازه  ۹۰و ۱۸۰
روزه تحریمهایــی را علیه نفــت ،بانک مرکزی،
خریــد هواپیما و ...اعمال کرده اســت .درحالی
کــه همه میدانیــم پایان برجــام یعنی اعمال
تحریم اما برخی برای پایان این توافق بی قراری
میکنند .هرچند فعال سرنوشت برجام نامشخص
اســت و به زودی ایران و اروپا بر ســر ادامه آن
بدون ایاالت متحده گفت و گو خواهند کرد اما
همین روزنه را هم برخی میخواهند ببندند.

نیت مشکوک

با اینکــه رئیس جمهــور به عنوان کســی که
سیاست رسمی کشور را تبیین میکند از انتظار
بــرای واکنش اروپا خبر داده اما برخی جشــن
پایان برجام میگیرند .حاال نه تنها رســانههای
این گروه آتش بیار معرکه شدهاند و برای خروج
از برجام بــی تابی میکنند بلکه نمایندگان این
گروه نیز در مجلس با نمونهای از برجام و پرچم
آمریکا آتش بازی میکنند .این درحالی اســت
که با توجه به شرایط خاص فعلی تصمیم گیران
اصلی کشــور فعال بنا را بر صبر برای مشــخص
شــدن اقدامات اروپــا و تضمینهایــی که آنها
میتوانند بدهند ،گذاشــتهاند .محسن کوهکن،
نماینده دلواپس مجلــس میگوید« :این برجام
چیزی برای کشــور ما نداشــت جز تلف کردن
وقــت ملــت و مملکت .ما آن را آتــش زدیم تا
بگوییم اینقدر برایمان بیارزش اســت که حتی
اگر خاکستر آن هم نماند ،مهم نیست .این را هم
مدعی نیستیم که موضع نظام است ،این موضع
تعدادی از نمایندگان اســت و چون در کشور ما
آزادی بیان وجود دارد ،ما هم باید بتوانیم موضع
خود را بگوییم»(!)
اما حــاال چند روز بعد از برجام یکی یکی پازلی
تکمیل میشــود که نشان میدهد چرا محافظه
کاران برای خروج از برجام بی تابی میکردند .در
چند روز گذشته زمزمههایی از این جریان مطرح
شده بود که خواستار عدم کفایت روحانی و پایان
دادن به ریاست جمهوری او هستند! درحالی که
روحانــی در ماههای اخیر عقب نشــینیهایی
را داشــته اما به نظر میرســد این گروه تحمل
همین روحانی فعلی را هم ندارند! همیشــه در
چنین شرایطی برخی از آنهایی که رفتار تندتری
دارند حقیقت پشت پرده محافظهکاران را شفاف
رو میکنند .یکی از همین افراد را باید حســین
اهللکرم دانست .هرچند انصار حزب اهلل آن بیا و
برویی که قدیم داشت را ندارد اما آنها همچنان
سیاســتهای خاص و در واقع عجیب و غریب
خــود را دنبــال میکنند .درباره عــدم کفایت
روحانی البته باید گفت این موضوع در الیههایی
باالتر از اهلل کرم به چشم میخورد اما شاید او به
عنوان بوقچی محافظه کاران وظیفه محک زدن
واکنش جامعه را بر عهده دارد.

کــه در مذاکرات هســتهای دهه۷۰با تروئیکای
اروپا (انگلیس ،آلمان و فرانسه) به عنوان رئیس
ایرانــی مذاکرات ،طعم تلخ برخورد اســتکباری
آمریکا را چشــید و اطاعت تروئیکا از آمریکا را
دید و نتیجه شکســت مذاکــرات را لمس کرد،
طرح مذاکره با کدخدا (آمریکا) به جای مذاکره
با رعیت (اروپا) را مطرح کرد غافل از اینکه ریشه
شکست مذاکرات هستهای در نگرش استکباری
آمریکا بود .بــه عبارت دیگر آمریکا کدخدا نبود
بلکه همچنان شــیطان بزرگ بــود -۲ .اکنون
که آمریکا به جای اجــرای تعهدات برجامی به
خواستههای زیادهطلبانه حذف قدرت موشکی و
منطقهای و حذف حق غنیسازی پرداخت و در
نهایت از برجام خارج شد ،آقای روحانی به جای
اقرار به اشتباه استراتژیک اعتماد بدون پشتوانه
خود در اجرای برجام ،با پیگیری مســیر گذشته
ایــن بار تحت اعتماد به اروپــا ،خروج آمریکا از
برجــام را در حد خروج مزاحــم تعبیر کرد ،در
حالیکه طرح خروج آمریــکا از برجام میتواند
در هماهنگی کامل با اروپا و تداوم برجام با بازی
آمریکا در نقش پلیس بد (فرانسه در برجام نقش
پلیس بد را داشــت) ادامه یابد .از این رو نهتنها
هرگونه ماندن در برجام و اعتماد به اروپا،بازی در
پازل آمریکاســت ،بلکه ادامه ضرر و زیان دوازده
سال گذشــته میباشــد که در نهایت براندازی
انقالب را هدف گرفته اســت .بنابراین حال که
آمریکا برجام را پاره کرده راهی به جز آتشزدن
آن باقی مانده تا بتوان انقالب ،عزت و اســتقالل
ایران اسالمی را حفظ کرد».
پاسخگو کیست؟

البته این دومین درخواســت برای عدم کفایت
روحانی در روزهای اخیر اســت .ســاعاتی بعد
از خــروج ترامپ از برجام كانــال تلگرامي عمار
در يادداشــتي كوتاه نوشــت كه حسن روحاني
در پاســخ به خروج آمريكا از برجام با سخناني
نااميدكننده «از ادامــه برجام با اروپا خبر داد».
در اين يادداشت تفكيك ميان اروپا و آمريكا در
جريان توافق برجام «سادهلوحانه» توصيف شد.
در راســتاي همين اقدام و رويكرد دولت نسبت
به خــروج آمريكا از برجام ايــن كانال تلگرامي
پيشــنهاد داد كــه بــه دليل « ٥ســال معطل
نگهداشــتن كشور بر ســر موضوع خسارتباري
بیانیه حزب الله برای عدم کفایت روحانی
همچون برجام و از دســت دادن توانايي علمي
و صنعتي در انرژي هســتهاي و حاال عدم كسب
حسین اهللکرم دبیر شورای هماهنگی حزباهلل
تجربــه از اعتماد به دشــمنان نوبــت به طرح
اقــدام به انتشــار بیانیــه شــورای هماهنگی
عدمكفايت روحاني رســيده تا مردم از اين نگاه
حزباهلل در مــورد خروج آمریــکا از برجام در
نااميدكننده نجــات يابند» تقاضای عدم کفایت
اینســتاگرام کرد و از مجلس خواســت تا عدم
رئیس جمهــور اگرچــه لقمهای بــزرگ برای
کفایت رئیسجمهور را صادر کند .در این پست
برخی به ظاهر دلواپسان
اینستاگرامی که خبر آن
در رســانههای مختلفی تقاضای عدم کفایــت رئیس جمهور اســت امــا آنهــا تالش
از جمله «شــرق» آمده اگرچه لقمهای بــزرگ برای برخی به میکننداندکانــدک از
بخش راست جناح راست
اســت«:بیانیه شــورای ظاهر دلواپسان اســت اما آنها تالش
موضوع را مطرح کنند .در
هماهنگــی حــزباهلل با
تبریک خــروج آمریکا از میکننداندکاندک از بخش راســت همین زمینه استاد علوم
برجام ،تحلیــل دقیق از جناح راست موضوع را مطرح کنند
سیاسی دانشگاه تهران به
آفتاب یــزد گفت« :قبل
عملکــرد آینــده آمریکا
از اینکه روحانی پاســخگو باشــد که چرا برجام
و اروپــا و طــرح عــدم کفایــت رئیسجمهور؛
به اینجا رســیده باید جریان محافظه کار جواب
به نظر میرســد اســتراتژی ناکارآمد و اشتباه
دهد ،زیرا آنها برنامه هستهای را تبدیل به ابزاری
اعتمــاد بــدون پشــتوانه طــی دوازده ســال
برای اهداف خاص خود کردند.
مذاکرات هســتهای با شــیطان بزرگ خصوصا
صادق زیباکالم افزود« :این جریان باید پاسخگو
از دســتدادن زمان گرانسنگ  ۵سال اخیر که
باشد که دستاورد هستهای را از مسیری پرهزینه
منجــر بهحداقل۲۳۰میلیــارد دالر ضرر و زیان
پیش برد و کشور را متحمل خساراتهایی کرد،
ناشــی از بینبــردن توانمندی هســتهای طی
آنها نه تنهــا در  ۲۲ماه طول دوره مذاکرات که
اجــرای برجــام گردید ،کافی باشــد تا مجلس
بعد از اجرایی شــدن توافق نیز از هیچ تالشــی
عدم کفایــت رئیسجمهــور را صــادر کند تا
برای ســنگانداختن و مانع تراشی بر سر برجام
حداقل  ۳ســال باقیمانده از ریاســتجمهوری
کوتاهی نکردند ».او تصریح کرد« :حسن روحانی
یازدهــم {دوازدهم} به آن همــه ضرر و زیان
تنهــا تالش کرد بالیی که برخی ایجاد کردند از
اضافه نشــود .بر همین اســاس توجه همگان را
کشور را دور کند».
به نکات زیر جلب میکنیــم -۱ .آقای روحانی

کواکبیان:

چرا عدهای در داخل از اینکه ترامپ از برجام خارج شده خوشحال هستند
مصطفــی کواکبیان نماینده مــردم تهران در
مجلس شــورای اســامی در بحث دیپلماسی
خارجی گفت :برجام را نظام تایید کرده اســت
اما معلوم نیســت چرا عدهای در داخل ازینکه
ترامپ از برجام خارج شــده خوشحالند .کسی
در دنیا رفتر ترامپ را تایید نکرده است.
وی افزود :اتحادیــه اروپا در راس آن انگلیس،
آلمان  ،فرانســه و از این طرف چین و روسیه

و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی از برجام
حمایــت کردهاند اما باید تضمیــن دهند که
اگر آمریــکا تحریم کند مــا تحریم نمیکنیم
و اروپاییهــا بیاینــد و در مقابــل آمریــکا
بایستند .برجام دســتاورد بزرگی برای کشور
داشــته اینکه آمریکا از آن خارج شــده حتما
منافــع آمریکا تامین نشــده پس برجام خوب
بوده است.

به گــزارش ایلنا ،این نماینــده مجلس خاطر
نشان کرد در شرایط حساس فعلی کشور باید
همه مسئولین و گروههای سیاسی اختالفات را
کنار بگذارند و با وحدت و انســجام ملی منافع
کشــور را حفظ کنند و همچنین دولت نقش
احــزاب را جدی بگیرد و خانــه احزاب هم با
برنامهریزی دریت در اجاد انسجام و وحدت در
کشور تالش کند.

وی ادامه داد« :اساســا مشــکل آنها با روحانی
برجام یا موضوع هســتهای نبوده و نیست .آنها
با رئیس دولتهای یازدهــم و دوازدهم مخالف
هستند چرا که او به دنبال توافق و تفاهم است.
این همان کینه و بغضی است که برخی نسبت به
دولت اصالحات نیز داشتند .تنها رئیس جمهور
ایده آل برای این گروه محمود احمدی نژاد بود».
حواس پرتی برای رئیس جمهور

حاال باید دید درخواســت عدم کفایت روحانی
که به نظر میرســد پــروژه جدیــد گروهی از
محافظهکاران و چه بســا برنامه اصلی آنها بوده
در آینده به شکل و شــمایلی ادامه پیدا خواهد
کرد .اما به نظر میرســد این گونــه اقدامات با
منافع ملی ســنخیتی ندارد .آمریکا تحریمهای
مختلفــی را اعمال کرده کــه در نهایت حدود
شش ماه بعد اعمال میشود .در این مدت دولت
باید بــا تمام تمرکز به دنبال تعامل با اروپا برای
حفظ برجام باشــد چرا که اگر اتحادیه اروپا نیز
به طور کامل به واشنگتن بپیوندد بر دشواریها
افزوده خواهد شــد .اما چنین اقداماتی در داخل
موجب میشــود رئیس جمهور بخشی از تمرکز
خــود را نیز معطوف به پروژههای جریانی خاص
کند که گویی رای پارســال به حسن روحانی را
نمیخواهند بپذیرند!

۳
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لغو ممنوعیت برلوسکنی برای تصدی سمتهای دولتی
شنیدیم به گزارش یک روزنامه محلی ،دادگاهی در ایتالیا ممنوعیت نخستوزیر سابق این
کشور برای گرفتن منصب دولتی را لغو کرد .سیلویو برلوسکنی درسال  ۲۰۱۳به چهار سال
حبس به اتهام فرار مالیاتی متهم شده بود.به گزارش ایسنا ،روزنامه کوریره دال سرا گزارش داد
دادگاه میالن حکم پیشین دادگاه عالی ایتالیا مبنی بر ممنوعیت سیلویو برلوسکنی  ۸۱ساله
برای تصدی هرگونه سمت دولتی طی شش سال را لغو کرده است.

چهره روز
سید حسن خمینی:

نمی توانیم جلو سخن افراد
رابگیریم

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی
در همایش «روش شناسی تاریخنگاری انقالب
اسالمی» ،گفت :روزی از روزها که در جلسه
نشسته بودیم بحثی مطرح شد و آقایهاشمی
گفتند چرا خاطرات مختلفی که ضبط و پیاده
کرده اید را منتشــر نمیکنید؟! در آن زمان
هم جریانات دیگــری بودند و خاطراتی هم
منتشر میکردند .همین جا بگویم که اگر در
هیچ بعدی در تاریخ انقالب کار نشــده باشد
در تولید خاطرات به تولید انبوه رســیده ایم
و بهاندازه کافی خاطره موجود است! هرچند
بعضیهــا مثل آقای دعایی کــه باید خاطره
بگویند نگفتهاند و بعضیها که نباید بگویند
گفتهاند .یادگار امام افزود :ما در تاریخ انقالب
به سیر اَعالم و تراجم نیاز داریم .نکته بعدی
این است که فهم و شــعور انسانها یکسان
نیست؛ مثال :من اســم نمیآورم ،اما دو آیت
اهلل درجه یک کــه هر دو هم به رحمت خدا
رفتهاند ،هر دو هــم از نظر رده در جمهوری
اسالمی دارای یک رده بودهاند ،یکی از آنها با
اینکه اگر بود من پشت سرش نماز میخواندم
و بسیار آدم خوبی هم بود ،هرچه از امام نقل
کــرده را اصال محل نگذارید! چون خیاالتی و
در تلقی عوام بود؛ اما دیگری با هوش اســت.
به گزارش جمــاران ،وی با تأکید بر اهمیت
تاریخ تصریح کرد :یقین بدانید با شیوهای که
ما پیش میرویم تاریخ انقالب در میان صدها
نقل راست و دروغ گم است .گرفتاری ما
هزار ِ
این است که هر کس رسیده سخنی گفته و
نمیتوانیم جلو آن را بگیریم؛ مگر میشود جلو
سخن گفتن را گرفت؟! آن هم با این فضایی
که همه تریبون دارند.
همین جلسه امروز را
افراد بروند و به همین
مجموعــه بفرســتند؛
ببینید چه اختالفی
در بیــان پدیــد
میآید.

در حاشیه

حمایت مالی ترکیه به تروریستها

شنیدیم «اولگ ســیرومولوت» معاون
وزیــر خارجه روســیه ،در گفتوگو با
خبرگزاری «تاس» اعالم کرد که سازمان
اطالعات روسیه حمالت تروریستی که
مراسم جشن ســالگرد «روز پیروزی»
در مسکو را هدف قرار داده بود ،ناکام
گذاشت.به گزارش ایلنا ،این مقام روسی
اعالم کــرد ،ترکیه از این گروه که برای
انجام این حملــه برنامهریزی میکرد،
حمایت مالی میکرد.وی خاطرنشــان
کرد که روســیه  ۲۶نفر از اعضای یک
گــروه تروریســتی را در اواخر آوریل
گذشــته شناسایی و دســتگیر کرده
اســت.معاون وزیر خارجه روسیه در
ادامه افزود ،ســازمان اطالعات روسیه
حمالت تروریستی به مشارکتکنندگان
در راهپیماییهایــی که به مناســبت
هفتاد و سومین ســالگرد پیروزی بر
فاشیسم برگزار شد را ناکام گذاشتند.

ممنوعالخروجی مقام سابق مالزی

شــنیدیم دفتر امور مهاجرت مالزی،
«نجیب رزاق» نخســتوزیر سابق این
کشور و همســر وی را ممنوعالخروج
کرد.بــه گــزارش فارس،بنابر گزارش
شبکه خبری بیبیســی ،این دستور
پس از آن صادر شــد که نجیب رزاق
اعالم کرد کــه قصد دارد بــه همراه
خانواده اش برای سپری کردن تعطیالت
به سفر خارج از کشور برود .وی متهم
اســت که در زمینه  ۷۰۰میلیون دالر
از امــوال دولتی تخلف کرده اســت.
با ایــن حال وی چنیــن اتهامی را رد
کرده اســت.گزارشها حاکــی از آن
اســت که رزاق متهم به دریافت رشوه
از عربستان سعودی برای تبلیغات در
انتخابات پیشــین شده بود .دادستانی
مالزی اعالم کرده بــود که رزاق مبلغ
۶۸۱میلیون دالر کمی پیش از انتخابات
سال  ۲۰۱۳از عربستان سعودی دریافت
کرده است.

