دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ایرانی ها فکر میکنند هنوز دوره اوباماست!

فارس« :جــان بولتون» مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید در
ن فــری بیکن» در
مصاحبه بــا روزنامه آمریکایی «واشــنگت 
خصوص تنشهای میان آمریکا و ایران گفت« :وضعیت بسیار
پرمخاطرهای وجود دارد».
وی در توجیه اقدامات تحریکآمیز آمریکا در منطقه غرب آسیا
گفت« :راهبرد امنیت ملی ،ایران را بعنوان یکی از چهار تهدید
اول معرفی کرده است و ما باید اطمینان حاصل کنیم قابلیت
ممانعــت آنها از ایــن نوع فعالیتها را که مردم و تأسیســات

آمریکا و بازار جهانــی نفت را تهدید میکند ،دارا
هستیم».
علیرغم آنکه واشــنگتن در حال پیشبرد اقدامات
تحریکآمیــز در منطقه اســت ،بولتــون ،درباره
اقدامــات تحریکآمیز ایران هشــدار داد و گفت:
«اگر ایران درباره عزم رئیسجمهور در این خصوص (اقدامات
تحریک آمیز ایران) تردید کند ،اشــتباه بزرگی مرتکب شــده
است».

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

وی ضمــن دفاع از سیاســتهای دولت ترامپ در
قبال ایران تأکیــد کرد ،ایرانیهــا «طوری رفتار
میکننــد گویــی دوران دولت اوباما اســت و در
حقیقت هراسی از توانمندیهای آمریکا ندارند».
بــه گزارش فــارس ،بولتــون در خصــوص تأثیر
خروج ترامپ از برجام گفت« :آنهــا (ایران) در نتیجه (اقدام)
رئیسجمهور در پایان دادن به توافق هســتهای و وضع مجدد
تحریمها ،در مشکالت عمیق اقتصادی به سر میبرند».

ربیعی سخنگوی جدید دولت در اولین جلسه با خبرنگاران آنان را با اسم کوچک صدا زد و پاسخهای صریحی به سواالت سیاسی داد

ساختارشکنیدرظاهرومحتوا

آفتاب یزد -گروه سیاسی :حیاط دولت اینبار از
صندلیها گرفته تا آفتاب گیرهای فانتزی ،سفید
رنگ شده است ،درســت مثل اماکن تفریحی یا
محــل برگزاری جشــنهاو میهمانیهای هنری.
چیزی شــبیه به یک دورهمی صمیمانه با طعم
رفاقت.
بعــد از حــدود یــک ســال بالتکلیفــی این
نخســتینباری اســت که خبرنــگاران رودرروی
مقامی به نام ســخنگوی دولت قــرار گرفتهاند تا
دوباره فرصت ســوال و جواب و برقراری ارتباط با
قوه مجریه را پیــدا کنند .علی ربیعی همان وزیر
کار سابق بعد از گذشت چندین ماه از خأل وجود
سخنگو در دولت دوازدهم ،در اوج شرایط حساس
اقتصادی و سیاسی ،سرانجام پذیرفت تا زبان دولت
و گوش شنوایی برای خبرنگاران باشد .از همین رو
برگزاری نخستین نشست خبری سخنگوی دولت
بعد از استعفای چند ماه پیش محمدباقر نوبخت،
اتفاقــی جالب برای خبرنگاران به شــمار میآید.
بسیاری این مطلب را زیر ذره بین قرار دادهاند که
آیا ربیعی در جایگاه جدید میتواند نقش خود را به
خوبی ایفا کند یا نا آشنا به جایگاهی است که به
تازگی در آن قبول مسئولیت کرده است.
نخســتین عاملی که باعث میشود حضور جدید
یک سخنگو را حس کنید در همین دکوراسیون
تازه اســت .ربیعی اما وقتی پشــت تریبون قرار
میگیرد تا به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد ،یک
تفاوت دیگر خود را با محمدباقر نوبخت سخنگوی
ســابق به نمایش میگــذارد .تا به حال ســابقه
نداشته تا سخنگوهای نهادهای مختلف در ایران،
خبرنگاران را به اسم کوچک صدا کنند تابویی که
این بار ربیعی آن را میشــکند .با اسم صدا زدن
خبرنگاران ،با چاشــنی شوخی و خنده ،نخستین
نشست سخنگوی جدید را خودمانی تر کرده است.
خوب یا بد ،نخســتین نشســت علــی ربیعی با
خبرنگاران در روز بیســت وششم خردادماه ،یک
تحول فاحش در ظواهر قضایا را نشان میدهد اما
آیا همه چیز در همان آفتاب گیرهای سفید رنگ،
لبخندهای دوســتانه و صدا زدن نامهای کوچک
خبرنــگاران خالصه میشــود و در محتوای این
نشست بازاش هماناش است و کاسه همان کاسه؟

مهدی بیــک :این نکته را در نظر بگیرید که دولت بعد از حدود یازده تا دوازده ماه یک
ســخنگو را بر سرکار آورده و طبیعی اســت که اکنون علی ربیعی از همین بابت ،باید
محافظهکار باشد و از طرفی هم بتواند رسانهها و مردم را نیز به روشی راضی نگه دارد .علی
ربیعی هم ممکن است در نشستهای نخست چالشهایی داشته باشد .همانطور که آقای
نوبخت نیز در ابتدای حضورش در جایگاه سخنگویی چالشهایی داشت .خود دولت هم
در ارتباط با خبرنگاران نیز بعضا دچار مشکالتی میشد مسائل و مشکالتی مانند ماجرای
آخوندی-وزیرسابق راه و شهرسازی -با خبرنگار صداو سیما ،یا جروبحث آقای قاضی
زادههاشمی-وزیر سابق بهداشت -در جمع برخی خبرنگاران و نشستها و ...مواردی
هستند که کسی از یاد نمیبرد .به هر حال نوع رابطه مسئولین با خبرنگاران بسیار نکته
حساسی است و آقای ربیعی متوجه این موضوع به ویژه در نشست نخست خود بود
ربیعی در جایگاه سخنگویی دولت حتی با خودش
نیز متفاوت شــده بود و در حالیکه که در سمت
وزارت کار طبیعتــا تمرکزش بر امور کارگری بود
در پست جدید کامال تالش کرده بود تا خود را در
قامتی جدید معرفی کند .او حتی به این موضوع
نیز اشاره کرد که پیش از این نشست ،من به مدت
ســه روز تنها به این فکر میکردم که قرار اســت
شــما چه سواالتی از من بپرســید و در تمام این
روزها به پاسخهایی که باید به سواالت شما بدهم
فکر میکردم.
توالیی دربــاره اینکه منظورش از ژورنالیســتی
صحبت کــردن ربیعی چیســت ،میگوید :نوع
برخورد او با خبرنگاران متفاوت بود .آقای نوبخت
وقتی به مباحث سیاسی میرسید سعی میکرد با
شوخی یا کنایههای مختصری از آنها عبور کند
و نســبت به این تیپ پرسشها پاسخگو نبود ،اما
آقای ربیعی الاقل در نخســتین نشست اینگونه
ظاهر نشــد و پاسخ ســواالت سیاسی خارجی و
داخلی مانند مباحثی مثــل  fatfو موضع دولت
دربــاره آن را میداد ،اینگونه نبود تا با شــوخی و
طعنه از پاسخ سرباز بزند او سعی میکرد با ادبیات
مطبوعاتی رویکرد دولت نســبت به سیاستهای
داخلــی و خارجی را بیان کنــد و تا جای ممکن
پاسخهای کلی و سربسته کمتر میداد.

>ربیعی نسبت به خودش هم متفاوت شده بود

در جســت و جوی پاســخ به این ســوال که آیا
خبری از تغییر و تحول در پاسخگویی به سواالت
خبرنگاران از سوی علی ربیعی در نخستین نشست
او بود یا نه .هرچند شــاید اظهارنظر در این باره با
یک جلسه زود است اما در جست و جوی برداشتی
که اصحاب رســانه از همین یک جلسه دارند به
سراغ چند نفر از خبرنگاران حوزه دولت میرویم
که مدتهاست در نشستهای سخنگویان دولت
حضور مییابند و شاید بهتر بتوانند در این باره این
مقایسه را انجام دهند.
>ممکن است هفتهای دوبار نشست برگزار شود
محســن توالیی خبرنگار حوزه دولت در روزنامه
ایــن خبرنــگار در مــورد تفاوتهــای ظاهری
همشهری یکی از آنهاست .او درباره تفاوتهای
این نشســت ماننــد تغییر ات دکور ،یا به اســم
علی ربیعــی و نوبخت در ســخنگویی میگوید:
کوچــکزدن خبرنگاران
نحوه پاســخگویی علی
نیز اظهار میکند :اتفاقا
ربیعی تمــام حوزههای
محسن توالیی :نوع رفتار ربیعی
از این موضوع اســتقبال
سیاســی و اقتصادی را
در مقایســه بــا آقــای نوبخت
خوبــی صــورت گرفت.
دربرمیگرفــت و تفاوت
ژورنالیســتیتر بود .در جلســه
همین که او سعی کرده
عمــدهاش با نوبخت نیز
اول ربیعی در جایگاه سخنگویی
بــود که با یک روشــی
در همیــن امر بــود .با
دولت حتی با خودش نیز متفاوت
جدید نشســت را برگزار
توجه بــه اینکه نوبخت
شده بود و در حالیکه که در سمت
کند درخــور توجه بود.
به صــورت تخصصی در
وزارت کار طبیعتــا تمرکزش بر
دکور نشست هم بیشتر
حوزه اقتصاد سررشــته
امور کارگری بود ،در پست جدید
شــبیه بــه مذاکــرات
دارد ،اظهارنظرهــا و
کامال تالش کرده بود تا خود را در
هستهای و نشستهای
گزارشهایش نیز بیشتر
قامتی جدید معرفی کند .او حتی
هتل کوبورگ بود .البته
در امور اقتصادی خالصه
که
به این موضوع نیز اشــاره کرد
طراحی خیلــی ویژه یا
میشد .از طرفی ربیعی
پیش از این نشست ،من به مدت
تجملی هم در نشســت
شفاف پاســخ میداد و
سه روز تنها به این فکر میکردم
وجود نداشت که انتقادی
ســوالی نبود که بخواهد
به آن شــود .به هر حال
که قرار است شما چه سواالتی از
از آنها بگذرد و پاســخ
نشســت خــوب برگزار
من بپرسید و در تمام این روزها به
خبرنــگار را ندهد .البته
شــد .حتی استندی که
پاسخهایی که باید به سواالت شما
تنها این موضوع نظر من
در پشــت آقای ربیعی
نیست و اکثر جمعی که
بدهم فکر میکردم
طراحــی شــده بــود و
در نشست حضور داشتند
هم جایگاهــی که برای
همین نظر را داشتند.
خــودش و خبرنــگاران در نظر گرفته شــد ،نیز
وی ادامه میدهد :نوع رفتار ربیعی نیز در مقایسه
مناسب بود.
با آقای نوبخت ژورنالیســتیتر بود .در جلسه اول

وی در پاســخ به این ســوال که قرار اســت این
نشستها چندوقت یک بار برگزار شود اظهار کرد:
ربیعــی گفت که هفتهای یک بار اما این مطلب را
نیز اضافه کرد که ممکن اســت هفتهای دوبار هم
این نشستها برگزار شود.

میگذشــت اما ربیعی ممکن است صراحت کالم
بیشتری داشــته باشد ،میگوید :اینکه سخنگوها
مبتنی بر سیاستهای کالن و ساختار رفتار کنند
در تمام دنیا وجود دارد .سخنگوها فراتر از سیاست
گذاریهای کالن حرف نمیزنند .اینکه تصور کنیم
ســخنگو باید همان چیزی که خبرنگار میپرسد
پاسخ دهد ،توقع بیجایی است.
وی اظهار میکند :از ســویی دیگر این نکته را در
نظر بگیرید که دولت حدود یــازده تا دوازده ماه
یک سخنگو را بر سرکار آورده و طبیعی است که
اکنون علی ربیعی از همین بابت ،باید محافظه کار
باشــد و از طرفی هم بتواند رسانهها و مردم را نیز
به روشــی راضی نگه دارد .به این معنا که بگوید
متوجه هستیم که دغدغههای خبرنگاران و مردم
چیست اما باید کمک کنیم تا مشکالت حل شود.
علی ربیعی هم ممکن است در نشستهای نخست
چالشهایی داشته باشد .همانطور که آقای نوبخت
نیــز در ابتدای حضورش در جایگاه ســخنگویی
چالشهایی داشــت .خود دولت هم در ارتباط با
خبرنگاران نیز بعضا دچار مشکالتی میشد مسائل
و مشکالتی مانند ماجرای آخوندی-وزیرسابق راه
و شهرسازی -با خبرنگار صداو سیما ،یا جروبحث
آقای قاضی زادههاشمی-وزیر سابق بهداشت -در
جمع برخی خبرنگاران و نشســتها و ...مواردی
هستند که کسی از یاد نمیبرد.
بیک میگوید :به هر حال نوع رابطه مســئولین با
خبرنگاران بسیار نکته حساسی است و آقای ربیعی
متوجه این موضوع به ویژه در نشست نخست خود
بود.
>توقعم کمتر از این بود

نیلوفر منصوریان خبرنگار دولت در روزنامه دنیای
اقتصاد ،البته با انتقاد از زمان برگزاری این نشست
>آنچه در جلسه نخست مشخص شد
خبری میگوید :ساعت برگزاری این نشست برای
مهــدی بیــک دیگــر
روزنامهها مناسب نیست.
خبرنگار حوزه دولت که
از سویی در ظاهر نشست
نیلوفرمنصوریان :تصور میکنم که
های
همواره در نشســت
تــاش شــده بــود که
ربیعی بتواند هر دو جنبه سواالت
سخنگو هم حضور دارد
تنوعی ایجاد شــود که
سیاسی و اقتصادی را بهتر هدایت
در این باره به آفتاب یزد
من تصور میکنم نیازی
کند .برخالف آقــای نوبخت که از
میگوید :تحلیل عملکرد
بــه آن نبــود .امااینکه
سیاست تا حدی گریزان بود.با توجه
ربیعــی بعد از گذشــت
آقــای ربیعــی تــاش
به چهره اقتصــادی نوبخت عمده
یک جلســه خیلی زود
داشــت تــا صمیمانهتر
سواالت از او نیز اقتصادی بود و از
است ،شاید اگر بخواهیم
بــا خبرنــگاران برخورد
سویی او تالش میکرد تا وارد مسائل
از همین االن ربیعی را با
کند و بــا الگوبرداری از
که
است
حالی
در
این
نشود.
سیاسی
در
نوبخت مقایسه بکنیم
نشســتهای سخنگوی
پاسخگویی
به
بیشتری
تمایل
ربیعی
مقایسه
حال حاضر این
کشــورهای دیگــر که
به سواالت سیاسی داشت .واقعیت
مقایســه عادالنــهای
خبرنــگاران را به اســم
این اســت که در هــر دو نوعی
نباشد .به هرصورت آقای
صدا میکردند ما را با نام
کلیگویی وجود دارد و سخنگوهای
نوبخــت روی مباحــث
کوچک صــدا بزند اتفاق
دولت ظاهرا رسمشان بر کلی گویی
اقتصادی تسلط داشت،
مثبتــی اســت .در این
از طرفی سالها نماینده
است .صادقانه بگویم من توقعم از
سالها که با سخنگوهای
مجلــس و از ارتباطات
نخستیننشستخبریربیعیکمتر
مختلف سروکار داشتیم
سامانیافتهای بهره مند
این اقدام به ظاهر ساده
از اینی بود که در نشســت شاهد
بــود .در مجمــوع باید
مناسب و خوب بود.
بودیم و از همین رو معتقدم که او در
گفت لحن او نســبت به
وی نیز ماننــد دو نفر از
اولین جلسه خوب ظاهر شد
لحن ربیعی رسمی تری
خبرنگاران سیاسی دیگر
بــود که البته همیشــه
بر ایــن مطلــب صحه
این لحن ،الزاما ضعف یا قوت به شــمار نمیآید.
میگذارد که با توجــه به چهره اقتصادی نوبخت
در مورد آقای ربیعی باید ببینیم که تغییراتی که
عمده ســواالت از او نیز اقتصادی بود و از سویی
او مدنظرش اســت تا کجا اتفاق میافتد .طبیعتا
او تالش میکرد تا وارد مســائل سیاســی نشود.
ربیعی تفاوتهایی با نوبخت دارد .اما برای شناخت
این در حالی اســت که ربیعی تمایل بیشتری به
ایــن تفاوتها نیــاز به زمان اســت .آنچه که در
پاسخگویی به سواالت سیاسی داشت.
جلسه نخست مشخص شــد این بود که او رابطه
منصوریان ادامه میدهد :تصور میکنم که ربیعی
صمیمانهتری با خبرنگاران برقرار کرد.
بتواند هر دو جنبه ســواالت سیاسی و اقتصادی
این
روی
ربیعی
وی اظهار میکند :اتفاقــا تاکید
را بهتر هدایت کنــد .برخالف آقای نوبخت که از
خبرنگاران
روی
مثبتــی
حفــظ صمیمیت ،تاثیر
سیاست تا حدی گریزان بود.
داشــت .آن طور که خود خبرنــگاران با یکدیگر
وی دربــاره اینکه کدام یک از دو ســخنگو زبان
میگفتند او به مراتب دوســتانه تر با خبرنگاران
صریح تری دارنــد اظهار میکنــد :واقعیت این
برخــورد کرد .هرچند کــه این صمیمیت ممکن
اســت که در هر دو نوعی کلی گویی وجود دارد
است بعدا دردسر ساز هم بشود یا مثال خبرنگاران
و سخنگوهای دولت ظاهرا رسمشان بر کلی گویی
حوزه سیاســی مطالبات دیگــری نیز از او مطرح
اســت .اما برای اولین جلسه هنوز زود است تا در
کنند ،اما به هر حال گفته شد که ربیعی میخواهد
مــورد ربیعی قضاوت کنیم ،اما کلی گویی را همه
تا ساختار شکنی و از آن تشریفات مشخص عبور
ســخنگوها دارند البته ربیعی تالش کرد تا همه
کند .به هر حال این میتواند خطراتی هم داشته
سواالت خبرنگاران پاســخ دهد و مختصر به هر
باشد اما به صورت کلی هنوز برای قضاوت خیلی
ســوال جواب میداد صادقانه بگویم من توقعم از
زود است.
نخستین نشست خبری ربیعی کمتر از اینی بود
وی درباره اینکه برخی میگویند ،نوبخت به دلیل
که در نشست شاهد بودیم و از همین رو معتقدم
اقتصادی بودنش از پاسخ صریح به سواالت سیاسی
که او در اولین جلسه خوب ظاهر شد.

شمخانی خبر داد

ضربه سنگین اطالعاتی ایران به شبکه سایبری خارجی

امیر دریابان علی شــمخانی دبیر شــورای عالی
امنیت ملی کشورمان در خصوص اقدامات متقابل
جمهوری اســامی ایران در قبال اظهارات مشاور
امنیت ملی آمریکا که هفته گذشــته تأیید کرد
آمریکا در حال انجام عملیات ســایبری تهاجمی
خارجی است تا به روسیه و دیگران نشان دهد که
آنها بهای مداخلههای خود در امور آمریکا را خواهند
پرداخت گفت :اوالً حمله ســایبری علیه کشورها
روی دیگر حمله نظامی است که آمریکا به صورت
غیر قانونی و برخالف موازین حقوقی و حتی ادبیات
و سیاستهای امنیتی خود ،به آن مبادرت میورزد
و طبیعتاً باید پاسخگوی این اقدام خود در مجامع
بینالمللی باشد.شمخانی گفت :تهاجمات سایبری

آمریکا به کشورهای دیگر سابقه طوالنی داشته و
آمریکاییها به صورت مستمر این اقدامات را در کنار
جنگ اقتصادی و اطالعاتی علیه ایران و بسیاری از
کشورهای دیگر دنبال میکنند .دبیر شورای عالی
امنیت ملی در ادامه خاطرنشان کرد :البته ما نیز از
طریق همکاری و تماسهای نزدیک با شرکایمان
این تهدیدات را به صورت مســتمر بررسی و رصد
میکنیم و تمهیدات دفاعی مطمئنی را در قبال آن
فعال کردهایم.وی تاکید کرد :نکتهای که جا دارد در
این بخش به آن اشاره کنم فاصله معنی دار میان
توان ادعایی و قابلیتهای واقعی آمریکا در حوزههای
ســایبری ،نظامی و امنیتی اســت .آمریکاییها
عالقهمند هســتند با هدف ارعاب و لطمه زدن به

اراده کشــورها برای مقاومت در برابر خوی تجاوز
گری این کشور منطق تخیلی فیلمهایهالیوودی
را به عنوان واقعیت به افکار عمومی منتقل کنند.
شمخانی افزود :جالب است بدانید ،مدتی قبل یکی
از پیچیدهترین شبکههای سایبری سازمان سیا که
در حوزه جاسوســی سایبری به کار گرفته میشد
و بخش مهمی از ظرفیتهای عملیاتی ســیا در
کشــورهای هدف آمریکا بود توسط دستگاههای
اطالعاتی ایران کشــف شــد و مــورد ضربه قرار
گرفت.دبیر شورای عالی امنیت ملی در این ارتباط
ادامــه داد :با توجه به همکاری جاری میان ایران و
بسیاری از کشورهای جهان در قالب ایجاد "شبکه
ضد جاسوسی بینالمللی" علیه آمریکا ،ما اطالعات

شبکه کشف شــده را که در چند کشور دیگر نیز
فعال بود در اختیار شرکایمان قرار دادیم که منجر
به شناسایی و فروپاشی شبکه افسران اطالعاتی سیا
و دســتگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات آنها
در کشــورهای مختلف شد.شمخانی تصریح کرد:
آمریکاییها این اقدام ایران را " شکست مفتضحانه
اطالعاتی" نامگذاری کردند .مســتندات این پروژه
نیز تماماً موجود اســت.به گزارش خبرگزاری صدا
و سیما ،وی افزود :چون بخشی از ابعاد این کیس
قب ً
ال توسط خود سازمان سیا افشا شده ،میشود این
اسناد را هم منتشر کرد تا مردم در جریان موضوع
قــرار بگیرند و مــن از وزارت اطالعات میخواهم
فیلمها و بخشی از اعترافات را حتماً منتشر کنند.
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محمد ُمرسی فوت کرد
رئیسجمهور سابق مصر هنگام جلسه محاکمهاش فوت کرد.
به گزارش فارس« ،محمد ُمرسی» رئیسجمهور سابق مصر روز دوشنبه هنگام جلسه
محاکمهاش فوت کرد.
تلویزیون دولتی مصر ضمن اعالم خبر فوت ُمرسی  ۶۸ساله گفت که رئیسجمهور سابق
هنگام جلسه محاکمهاش در خصوص پرونده جاسوسی ،بیهوش شد و پس از آن فوت کرد.

چهره روز
رئیس قوه قضاییه:

مصمم به اطالع رسانی مطلوب
درخصوصپروندههایمفاسد
اقتصادیهستیم

فضای مجازی نباید حیاط خلوت
مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه
نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب اسالمی
و پاســخ مقام معظم رهبری به میانجیگری
آبه برای رســاندن پیام دونالــد ترامپ رئیس
جمهوری ایاالت متحده آمریکا گفت :پاســخ
مقتدرانــه و عزتمندانه مقــام معظم رهبری
(حفظه اهلل تعالی) به نخست وزیر ژاپن ،ترکیبی
از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقالبی بود و
بیانات ایشان ،همان پاسخ صریح ملت بزرگ
ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.رئیس
قوه قضاییه افزود :نه تنها ملت ایران بلکه همه
ملتهای آزاده ،به این نوع موضع گیری که در
آن عقالنیت و دیپلماسی انقالبی وجود دارد،
مباهات میکنند و این امر عالوه بر خرسندی
و افتخار ،برای همه کارگزاران کشــور ،بسیار
مسئولیت آور است تا با کار و تالش بیشتر ،در
جهت رفع مشکالت و باز کردن گره از زندگی
مردم گام بردارند.
آیت اهلل رئیســی در ادامه سخنان خود ،یکی
از مهمتریــن مطالبات امروز مــردم از دولت،
نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی را برخورد
بــا ناهنجاریهای اجتماعی و مفاســد بویژه
در فضــای مجازی برشــمرد و اظهــار کرد:
وظیفه شــرعی و قانونی همه ما این است که
با سوءاســتفاده کننــدگان از فضای مجازی،
متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان
یافته که این عرصه را جوالنگاه و حیاط خلوت
خود برای قانون شــکنی و تعــرض به حریم
خصوصــی و امنیت اخالقی مــردم میدانند،
برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با
تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات
مجرمانه ،فضای مجازی را که میتواند وسیلهای
برای رفع نیازهای مردم ،ارتقای سطح آگاهی
و آسانتر شدن زندگی شــهروندان باشد ،به
اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :بر همین اساس،
انتظار مــردم از نیروهای میدانی اعم از نیروی
انتظامــی و نیروهای امنیتی این اســت که با
دســتورات قضایی ،فضای مجازی را به دقت
رصــد کنند و با برخورد بــه موقع و قانونی با
شــرارتها و ناهنجاریها از این فضا صیانت
کنند .در کنار آن ،دولت محترم و دستگاههای
مربوطه نیز باید بســترهای استفاده صحیح از
فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی الزم را
در این عرصه انجام دهند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم
از دولت و دستگاههای امنیتی و قضایی برای
برخورد جدی با مفاســد اقتصادی تاکید کرد:
مفاسد اقتصادی ،چه کم باشد و چه زیاد ،امروز
به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمیشود و
ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق
و ســریع به پروندههــا و موضوعاتی که امروز
دغدغه مردم هستند ،اطالع رسانی مطلوب را
در خصوص این پروندهها انجام دهیم تا عالوه
بر اجــرای قانون و مجازات مجرمان ،موجبات
امنیت خاطر شــهروندان بیش از پیش فراهم
شــود .رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به
بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه
قضاییه ،ضمن قدردانی از تالشهای مسئوالن
و مشاوران فعال در این مرکز ،خاطرنشان کرد:
ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی
به شــهروندان هســتیم ،زیرا قطعا این قبیل
مشاورهها به کاهش ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی کمک زیــادی میکند .بر همین مبنا
برنامههایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات
مشاورهای در دستور کار داریم و در این عرصه
از نیروهای کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار
مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاورهها
استفاده خواهیم کرد .البته معتقدیم اگر انجام
این قبیل امور به مردم واگذار شود ،نتایج بهتری
خواهد داشت.
بــه گزارش میزان ،آیت اهلل رئیســی در پایان
گفت :با بررســی مشــکالتی که مردم بابت
آنها از خدمات مشاورهای استفاده میکنند،
دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است.
یکی مصادیقی است که مردم مطرح میکنند
و باید برای حل این مشــکالت ،پیگیریهای
الزم صورت گیرد .باور همه مسئوالن ،قضات
و کارکنان دســتگاه قضایی باید این باشد که
هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه
قضایی مراجعه نمیکند و قطعا مشکلی داشته
که به عدلیه پناه آورده است .نکته دیگر ،بررسی
این مصادیق اســت که کثرت برخی از آنها
نشــان میدهد یک سری موضوعات
و مشــکالت بنیادین وجــود دارد
و بایــد این مشــکالت را از طریق
مجلس ،دولت و خود دستگاه
قضایی برطرف کرد تا عالوه
بر کاهش ورودی پروندهها
به دستگاه قضایی ،اعتماد
و رضایتمندی مردم عزیز
افزایش یابد.

در حاشیه
ترامپ در نظرسنجی فاکسنیوز ششم شد
شنیدیم نظرســنجی فاکس نیوز نشان
میدهــد دونالد ترامپ بــا اختالفی تا
 ۱۰درصد پس از پنــج رقیب دموکرات
از جمله معاون ســابق باراک اوباما قرار
گرفته است .به گزارش ایسنا ،بر اساس
نظرسنجی فوق که بین نهم تا دوازدهم
ژوئــن انجام شــد ،جو بایــدن معاون
رئیسجمهوری سابق آمریکا با  ۴۹درصد
از دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا با
 ۳۹درصد پیشتاز است .این نظرسنجی
همچنین نشــان میدهد سناتور برنی
ســندرز و دونالد ترامپ به ترتیب  ۴۹و
 ۴۰درصد رأی آوردند.سه نامزد دیگر هم
از ترامپ جلوتر هستند؛ سناتور الیزابت
وارن دموکرات بــا دو درصد اختالف و
سناتور کاماال هریس و پیت بوتیگیگ هر
کدام با یک درصد اختالف.
آیندهارتشروسیهدردستسالحهایلیزری

باخبر شــدیم رئیس جمهور روســیه
تسلیحات لیزری را برای قابلیتهای رزمی
ارتش این کشور در آینده ،تعیینکننده
خوانده و بر اهمیت توســعه تسلیحات
لیزری برای امنیت کشور خود تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روســیه اظهار کــرد :پروژههای
مربوط به توسعه سالح لیزری برای کشور
اهمیت فراوانــی دارند و این نوع خاص از
تسلیحات در سالهای آینده برای پتانسیل
رزمی نیروهای مسلح روسیه تعیینکننده
خواهند بود .پوتین افزود :اجرای به موقع
چنین پروژههایی بسیار اهمیت دارد چون
این نوع از سالح قرار است در تمامی طول
قرن  ۲۱برای پتانسیل رزمی ارتش و نیروی
دریایی روســیه تعیینکننده باشد .در
ســال  ۲۰۱۸وزارت دفاع روسیه با انتشار
ویدئویی از پروسه استقرار و تدارک یک
ســاح لیزری جدید روسیه به نام سالح
"پرسوت" ( )Peresvetخبر داد .این سالح
ظاهرا ً از تاریخ اول دســامبر به صورت
تجربی در ارتش روسیه برای امور رزمی به
خدمت گرفته شده است.این سالح جدید
برای رهگیری و ســرنگون کردن اهداف
هوایی متخاصم دشمن از جمله هواپیماها
و موشکها طراحی شده است .اوایل ماه
جاری میالدی نیروی هوایی آمریکا نیز از
آزمایش موفقیتآمیز یک سالح لیزری
خود خبر داد که توانسته چند موشک را
به شکل مؤثری سرنگون کند.

هرگز روی اعصاب ترامپ راه نروید!

شــنیدیم رئیسجمهوری آمریکا حین
مصاحبه با ایبیسی نیوز ،رئیس دفترش
را به خاطر ســرف ه کردنهایــش از اتاق
بیرون کرد.به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در میان پاســخ
دادن به پرسشهای جورج استفانوپولوس،
خبرنگار ایبیسی درباره سوابق مالیاش
با سرفههای رئیس دفترش مواجه شد و
خواست تا آن قسمت دوباره تکرار شود.
ترامپ میگفت "شاید" اظهارنامه مالی خود
را تقدیم کنگره کنــد .او در دفتر کارش
به خبرنگار ایبیســی گفت" :امیدوارم
آنها به آن برســند چون اظهارنامه مالی
فوقالعادهای اســت".اما در این لحظه به
ناگهان با اشــاره به مولونی ،رئیس دفتر
کاخ سفید گفت :خب این سوال را دوباره
تکرار کنید چون او وسط پاسخ من سرفه
کرد .خوشم نیامد ،متوجه شدید ،خوشم
نیامد!استفانوپولوس به ترامپ یادآور شد
که فرد ســرفه کننده رئیس دفتر خود
اوست اما ترامپ به سمت مولونی برگشت و
گفت :اگر قرار است همینطور سرفه کنید،
لطفا از اتاق بروید بیرون .شما نمیتوانید،
نمیتوانید سرفه کنید .اوه پسر! و بعد به
صحبت خود ادامه داد.

اخراج  5تکفیری در برنامه سوئد

باخبرشدیم در شرایطی که برآورد میشود
که شمار افراطگرایان در سوئد از صدها نفر
به هزاران تن افزایش یافته است ،افرادی
مظنون به گسترش دادن تفکرات تکفیری
و حمایت از تروریسم با دیدگاههای سلفی،
همچنان مجاز به اداره مساجد و همکاری
با مدارس و مهدهای کودک هســتند .به
گزارش فارس ،بنابــر گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،در اقدامی که از آن با عنوان
حملهای تاریخــی علیه «امامان جماعت
تکفیری» یاد شده است ،با همکاری نهاد
کنترل ویژه اتباع خارجی ( )LSUچندین
نفر دستگیر شــدهاند و احتماال از سوئد
اخراج خواهند شد.اداره مهاجرت اعالم
کرد که شــمار این افراد پنج نفر است و
به اتهام اقدامــات افراطگرایانه و تهدید
تروریستی در آســتانه اخراج قرار دارند.
یکــی از این افراد به نــام «ابو رعاد» که
دیدگاه وهابی دارد ،از گروه تروریســتی
داعش و القاعده حمایت کرده اســت و از
جمله افرادی است که در چرخه سلفیها
هم جای دارد.

