شنبه 9مرداد 1400
خبر ویژه
رهبر انقالب در دیدار هیئت دولت،
جواب ندادن اعتماد به غرب را
تجربهایندولتخواندند؛

هر جا کار را
منوط به غرب کردید
ناموفق بود هر جا بدون
اعتماد به غرب بود پیش رفتید

رهبر معظم انقالب اس�لامی در آخرین دیدار
رئی��س جمهور و دولت دوازدهم با ایش��ان ،با
تبریک عید سعید غدیر به عموم مسلمانان به
وی��ژه ملت عزیز ایران ،فرصت خدمت به مردم
را نعمتی الهی دانستند و گفتند :برای شکر این
نعمت باید از همه توان برای پیش��برد اهداف
انقالب استفاده کرد.
رهبر انقالب اس�لامی ،حادثه غدیر را از وقایع
غیرقابل تردید برش��مردند و گفتند :عالوه بر
علمای شیعه بویژه عالمه امینی که روایت غدیر
را از  ۱۱۰نف��ر از صحابه و با س��ندهای معتبر
نقل کرده ،برخی علمای بزرگ و روش��نفکران
اهل سنت نیز بر غیرقابل تردید بودن این واقعه
تأکید کردهاند.
حض��رت آیت اهلل خامنهای س��پس خطاب به
اعضای دولت دوازدهم گفتند :هر کاری که در
جهت خدمت به مردم و با نیت الهی و اخالص
انجام شده باشد ،قطعاً در دیوان الهی فراموش
شدنی نیست و ذخیره واقعی دوران مسئولیت
چنین کارها و تالشهایی است.
ت گفتند :عملکرد
ایشان در ارزیابی عملکرد دول 
دولت آق��ای روحان��ی در بخشهای مختلف
یکس��ان نبوده اس��ت ،در برخی موارد بر طبق
انتظارات بود اما در برخی موارد اینگونه نبود.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه فرصت خدمت به
مردم یک نعمت بزرگ اس��ت و باید آن را قدر
دانست ،خاطرنشان کردند :شکر این نعمت آن
است از همه توان برای پیشبرد اهداف انقالب
استفاده شود زیرا ما یک کشور انقالبی هستیم
و مردم برای رسیدن به اهداف انقالب فداکاری
زیادی کردند.
حضرت آی��ت اهلل خامنهای لزوم اس��تفاده از
تجربهه��ای دولتهای یازده��م و دوازدهم در
آین��ده را خاطرنش��ان کردن��د و افزودند :یک
تجربه بس��یار مهم در این دوران عبارت است
از بیاعتم��ادی به غرب که آیندگان باید از آن
استفاده کنند.
ایش��ان گفتن��د :در این دولت معلوم ش��د که
اعتماد به غرب ج��واب 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 ب��ه همراهی غرب منوط
کرد زیرا حتماً شکست خواهد خورد.
حض��رت آیت اهلل خامن��های خطاب به رئیس
جمهور و اعضای دولت افزودند :هر جا که کارها
را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید
ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب،
حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید
و پیش رفتید.
ایش��ان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند
و ضم��ن ابراز رضایت از زحم��ات دیپلماتها و
عملکرد خ��وب بعضی از آنها در این مذاکرات،
گفتن��د :امریکاییها در این مذاکرات ،بر س��ر
موضع عنادآمیز خود محکم ایس��تادند و یک
قدم هم جلو نیامدند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی خاطرنش��ان کردند:
امریکاییها در زبان و وعده میگویند تحریمها
را ب��ر میداری��م اما تحریمها را برنداش��تند و
برنمیدارند ،ضمن آنکه ش��رط هم میگذارند
و میگوین��د که باید در همین توافق جملهای
بگنجانی��د که بع��دا ً درباره برخ��ی موضوعات
صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های گفتن��د :آنه��ا
میخواهند با گذاشتن این جمله ،بهانهای برای
دخالته��ای بعدی خود درب��اره اصل برجام و
مسائل موشکی و منطقهای فراهم کنند و اگر
ایران حاضر به بحث درباره آنها نش��ود بگویند
توافق را نقض کردهاید و توافق ،بیتوافق.
ایش��ان با تأکید ب��ر اینک��ه امریکاییها کام ً
ال
ناجوانمردان��ه و خباثت آلود برخورد میکنند،
افزودن��د :امریکا هی��چ ابایی از نق��ض قول و
تعهدات خود ندارد همانطور که یکبار توافق
را نقض کردند و کام ً
ال هم بیهزینه بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای گفتند :اکنون هم که
به امریکاییها گفته میشود ،تضمین دهید که
توافق را در آینده نقض نخواهید کرد ،میگویند
تضمین نمیدهیم.
ایشان در جمعبندی این بخش از سخنان خود
تأکید کردند :این یک تجربه بس��یار مهم برای
دولت و دولتمردان آینده و همچنین برای همه
فعاالن در صحنه سیاسی است ،البته این تجربه
همواره از اول انقالب وجود داش��ته اما در این
دولت بیشتر از گذشته بوده است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خطاب به رئیس
جمهور و اعضای دولت گفتند :امیدوارم خداوند
کمک کند ،هر جا که هستید بتوانید به وظایف
دینی و انقالبی خود عمل کنید.
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سیاسی

شهرداری
آفتاب یزد گزارش میدهد

در دیدار مدیران رسانهها با
شهردار تهران چه گذشت؟

آفت�اب یزد :تع��دادی از مدیران رس��انههای
داخلی روز چهارشنبه شش��م مرداد ماه جهت
هم اندیشی مهمان پیروز حناچی شهردار تهران
بودن��د و در این جلس��ه نقطه نظ��رات خود را
پیرامون مسائل روز مدیریت شهری بیان کردند.
ش��هردار تهران در این جلسه با اشاره به آخرین
اقدامهای مدیریت ش��هری پایتخ��ت در دوره
مسئولیت خود گفت :شهرداری تهران در دوره
اخیر مدیریت شهری با ش��عار «تهران؛ شهری
ب��رای همه» ،علیرغ��م مواجهه ب��ا چالشهای
بیشمار از جمله تشدید تحریمهای ظالمانه غرب
به واسطه خروج آمریکا از برجام ،نوسانات شدید
نرخ ارز و بروز تورم بیسابقه ،افزایش قابل توجه
قیمت زمین و مصالح ساختمانی و رکود بخش
ساختمان ،شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای
مترتب ب��ر آن و ،...با برنامهریزی متناس��ب با
شرایط و ساماندهی اقدامات در راستای کاهش
آثار منفی تغییرات محیطی ،توانست اقدامهای
قابل توجهی را در ایجاد انضباط ساخت وساز و
بهسازی کالبدی ،ارتقای عدالت توزیعی و کاهش
فاصله ش��مال و جنوب ،توسعه زیرساختهای
شهری ،حمل ونقل عمومی و تسهیل ترافیک،
پایدارسازی مالیه شهری ،ارتقاء کارایی سازمانی،
توس��عه مش��ارکتهای اجتماع��ی و رضای��ت
شهروندی ،ارتقاء ایمنی و محیط زیست پایدار،
حفاظ��ت از می��راث طبیعی و تاریخی ش��هر و
هوشمندسازی و شفافیت انجام دهد.
حناچی در بخشی از س��خنان خود در تشریح
اقدامهای انجام ش��ده در بخ��ش ارتقاء عدالت
توزیع��ی با اش��اره ب��ه کاهش فاصله ش��مال و
جن��وب از طریق افزایش هزین ه کرد در مناطق
جنوب��ی ،اج��رای پروژههای توس��عه محلی با
اولویت مناطق کم برخ��وردار و نیمه برخوردار،
مناسبس��ازی ش��هر برای همه اقشار و توسعه
دسترس��ی به حمل و نقل عمومی از مهمترین
محورهای اقدامات مدیریت شهری در این دوره
ادامه داد :افزایش هزینهکرد اعتبارات در مناطق
جنوبی نسبت به شمالی تهران از  ۰.۶۵در سال
 ۱۳۹۵به  ۱.۳۱در س��ال  ،۱۳۹۹تعریف ۲۹۰۷
پروژه توس��عه محلی ( ۸۹درصد در محالت کم
برخ��وردار و نیمه برخ��وردار) با اعتباری بالغ بر
 ۳۵۰۰میلیارد توم��ان و اتمام  ۷۲۳مورد از آن
تاکنون ،توسعه دسترسی به حمل و نقل عمومی
ب��ا بهرهب��رداری از  ۴۰کیلومتر مس��یر مترو و
افزایش تعداد ایستگاهها از  ۱۰۹ایستگاه به ۱۳۷
ایس��تگاه؛ افزایش  ۱۳درصدی تعداد واگنهای
بهرهبرداری شده ،ارتقاء نسبت محالت برخوردار
از میادی��ن و بازاره��ا را از  ۵۷ب��ه  ۶۴درص��د،
اتمام مناسبس��ازی  ۴۰۰هکتار بوستان و آغاز
عملیات مناسبسازی  ۱۷۸هکتار بوستان دیگر،
مناسبسازی  ۱۱۵بازار (معادل  ۴۳.۵درصد) و
احداث  ۲۶۱کیلومتر پیادهرو مناسبسازی شده
و ...از دیگر اقدامهای انجام شده در حوزه ارتقاء
عدالت اجتماعی بود.
حناچ��ی در پای��ان س��خنان خود ب��ه موضوع
هوشمندس��ازی پایتخت نیز اشاره کرد و گفت:
تدوین سند برنامه و مدل بومی تهران هوشمند
و تشکیل «ش��ورای راهبردی تهران هوشمند»
بهعنوان مرجع سیاس��تگذاری و راهبری این
برنامه؛ راهاندازی س��امانه «تهران من» و اتصال
آن ب��ه بیش از  ۲۰س��امانه و پایگا ه داده ملی و
داخلی ب��ا ه��دف یکپارچهس��ازی درگاه ارائه
خدم��ات به ش��هروندان با بی��ش از  ۳میلیون
کاربر؛ راهاندازی س��امانه شفافیت در  ۱۲محور
و انتش��ار برخط جزئیات قراردادهای متوس��ط
و ب��زرگ ،اطالع��ات حقوق��ی مدی��ران ،طرح
ترافیک ،اطالعات پروژههای ش��هری ،اطالعات
پروانههای صادره و ...و اصالح  ۳۲فرآیند محمل
فساد در شهرداری تهران تنها بخشی از فعالیت
مدیریت شهری در بخش هوشمندسازی بود.
>مدیران مسئول چه گفتند؟

در این نشس��ت الیاس حضرتی مدیر مس��ئول
روزنامه اعتماد ،با بیان اینکه این دوره از مدیریت
شهری باوجود تمام زحمات و موفقیتها کارنامه
موفقی در برخی موارد نداش��ت ،گفت :شاید در
بخش رسالت و نماد شهرداری که نهاد اجتماعی
است ،خیلی دقیق عمل نشد و نیاز به تجدید نظر
وجود دارد ،البته کارهای خوبی انجام میشود اما
باید با عامه مردم صحبت شود .محمد رحمانیان،
مدیر مسئول روزنامه شرق ،هم در این نشست
هم اندیش��ی با بیان اینکه به طور قطع کارهای
زیادی انجام ش��ده و موانع زیادی س��ر راه بوده
اما گزارش عملکرد نش��ان میدهد ش��هرداری
توانست نسبتا موفق عمل کند .گزارش عملکرد
ش��هردار تهران هم وجود موانع قابل تحس��ین
اس��ت .منصور مظفری ،مدیر مس��ئول روزنامه
آفتاب یزد هم بیان کرد :زمان کمی برای انجام
کارهادر این دوره وجود داش��تو مقایسه آن با
 ۱۲سال مدیریت گذشته ،قیاس خوبی نیست.
شاید عملکرد دولت قابل دفاع نبود اما عملکرد
ش��هرداری قابل دفاع بود و در انتخابات شورای
شهر این به عملکردها نباختیم و به سیاسیکاری
باختیم.حسین عبداللهی ،مدیرمسئول روزنامه
آرمان ملی در این نشست با بیان اینکه نمیتوان
نارضایتی عموم��ی را صرفا بر گردن یک ارگان
مانند شهرداری گذشت ،افزود :با این حال فضای
ی است که مردم نسبت به
کنونی کشور به گونها 
مدیران بیاعتماد ش��ده اند.به گفته او؛ شهردار
تهران ،شهر را علمی و قابل دفاع اداره کرد ،غیر
سیاسی نبود؛ اما در شهرداری سیاست را دخالت
ندادید .از ش��ما (حناچی) تشکر میکنم که به
م��ردم دروغ نگفتید ،اجازه فس��ادو رانت را در
ی را
ش��هرداری ندادید و بخشی از امالک نجوم 
که کار سختی بود به شهر بازگرداندید.

در پ��ی دی��دار اخیر رئیس ق��وه قضائیه ب��ا برخی از
خانوادهه��ای محکومان ناآرامیهای آب��ان  ،۹۸تعداد
زیادی از این محکومان حس��ب مورد مش��مول آزادی
مشروط یا عفو قرار خواهند گرفت.
بنابراین گزارش ،پیشتر نیز در مناسبتهای مختلف از
جمله نیمه شعبان امس��ال بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه از
مقام معظم رهبری  ۱۰۰نفر از محکومین امنیتی از جمله برخی
محکومین حوادث آبان ماه س��ال  ۹۸مشمول عفو شدند؛ در سال

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

تعدادیازمحکومانآبان۹۸مشمولارفاقاتقانونیقرارمیگیرند

 ،۱۳۹۹با اعالم و فهرس��ت ارائه ش��ده توس��ط قوه
قضائیه بال��غ بر  ۱۵هزار و  ۳۰۰نف��ر از محکومان،
مش��مول عفو مقام معظم رهب��ری قرار گرفتند که
این میزان در مقایسه با سال  ،۹۸رشد  ۸۶درصدی
داش��ته و در مقایسه با س��ال  ۹۷یعنی دوره قبل از
دوره تحول ،با رشد  ۴۱۸درصدی مواجه بوده است.
حس��ب دس��تور ریاس��ت ق��وه قضائی��ه در دوره مدیریت جدید
نی��ز این روی��ه ادام��ه خواهد داش��ت و ب��ا بررس��یهای دقیق

و کارشناس��ی جم��ع بیش��تری از محکوم��ان امنیت��ی ب��ه
وی��ژه محکوم��ان آب��ان م��اه  ۹۸از ارفاق��ات قانونی برخ��وردار
خواهند شد.
گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه حکایت از آن دارد که ساز و کار
آزادی مشروط و عفو در مورد متهمانی که هنوز حکم محکومیت
آنها قطعی نش��ده صدق نمیکند لذا یا باید ب��رای آنها دادگاه
مجدد برگزار ش��ود و یا ممکن است در شرایط دیگری مورد عفو
قرار گیرند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

با تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» 80میلیون مجرم میسازید!

آفت�اب ی�زد :یک س��ال و چندم��اه اس��ت ک��ه از روی کار آمدن
مجلس انقالبی میگذرد ،مجلس��ی که اکثریت آنها از طیف خاص
اصولگرا هس��تند و شعارشان تامین معیشت مردم بود اما چیزی که
حاال در عمل ش��اهد آن هستیم این اس��ت که این مجلس انقالبی
درس��ت در روزهایی که کرونا میتازد و مردم دغدغه واکسیناسیون
دارند ،برق میرود و مردم دغدغه گرما و بیبرقی دارند و خشکسالی
امان مردم جنوب کشور را بریده است؛ دغدغه محدودسازی اینترنت
دارند و معیش��ت مردم را به کلی فراموش کردهاند چرا که این روزها
ش��اهدیم طرحی تحت عنوان «طرح صیان��ت از کاربران در فضای
مجازی» در همین مجلس تصویب ش��ده اس��ت که حاال کاربران از
آن به عنوان طرح خیانت یاد میکنند و در فضای مجازی با هشتگ
« ط��رح خیانت» ب��ه مخالفت با آن میپردازند .حت��ی کارزاری هم
برای آن ب��ه راه انداختهاند و امضا جمع میکنند تا مخالفت خود را
با این طرح مجلس به منصه ظهور برس��انند .عالوه بر آن مسئوالن
و متخصص��ان زیادی نیز این طرح را غیر کارشناس��ی ،غیر عملی و
غیر اصولی میدانند اما نمایندگان کمیس��یون فرهنگی مجلس که
همه تالش خود را کردند تا طرحی که از دس��تور کار مجلس خارج
ش��ده بود را ذیل اصل  85قانون اساس��ی قرار داده و آن را تصویب و
تبدیل به قانون کنند ،در جواب همه کارشناسان و متخصصان تنها
یک جمله را تکرار میکنند« فیلترینگ جایی در طرح فضای مجازی
ندارد» البته درس��ت هم میگویند چ��ون طبق بندها و مواد مطرح
شده در طرح مذکور قرار نیست فیلترینگی صورت بگیرد چرا که قرار
اس��ت همه پلتفرمها مسدود شوند! این یعنی کاربران ایرانی خود به
خود نمیتوانند از پلتفرمهای خارجی استفاده کنند و مجبورند اگر
پلتفرم داخلی به جای آن تعریف ش��ده باشد ،از آن استفاده کنند و
این یعنی قطع اینترنت جهانی و روی آوردن به اینترنت داخلی و در
نهایت استفاده از سازو کاری که خیلیها از آن به عنوان کره شمالی
دیگر یاد میکنند.
>طرحی که از دستور کار مجلس خارج
اما ذیل ماده  85قانون اساسی قرار گرفت!

چند وقتی اس��ت که «طرح صیانت از کارب��ران در فضای مجازی»
در فضایی تلخ و تلنبار شده از مشکالت ،جنجالی در کل کشور برپا
کرده است .طیفی از نمایندگان با لیدری جبهه پایداری از چند هفته
قبل زمزمه محدودس��ازی فضای مجازی و اینترنت را مطرح کردند.
زمزمههای این طرح هم با واکنشهایی زیادی همراه بود و موج بلندی
از اعتراضات را در فضای رس��انه ای ،سیاس��ی ،افکار عمومی ،فضای
مجازی و...ایجاد کرد و حتی طوماری بلند علیه آن امضا شد.
خیلی زود اما زمزمهها تبدیل به واقعیت شد و طرحی که تصور میشد
با عقب نشینی نمایندگان بخاطر اعتراضات همراه شود ،در نهایت روز
چهارشنبه هفته گذش��ته به صحن رسید و با رأی نمایندگان ،ذیل
اصل  85قانون اساس��ی قرار گرفت تا اولین گام برای محدودس��ازی
فضای مجازی در ایران برداش��ته ش��ود .آنهم در روزی که برخی آن
را روز تل��خ مجلس و برخی چون نمایندگان تندرو مجلس روز عید
نمایندگاننامید.
براساس این طرح تقریبا همه پلتفرمهای مشهور خارجی درصورتیکه
پس از گذش��ت ۴ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و
معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین داخلی باید
فیلتر ش��وند .همچنین خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بودهاند اگر
ب��ه دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف  ۴ماه اقدام نکنند تا زمان
معرفی جایگزین حداکثر تا  ۸ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند
و در غیراین صورت فیلتر خواهند ش��د .بر این اساس اگر کمیسیون
عال��ی تنظیم مقررات ،جایگزین داخلی س��رویسهایی مثل گوگل،
اینستاگرام ،واتس��اپ و ...را مصوب کند این سرویسها پس از  ۴ماه
بالفاصله از دسترس خارج میشوند.
هر چند برخی حامیان این طرح برای کم کردن انتقادات گس��ترده
کاربران میگویند قرار نیست سرویسهای مورد استفاده مردم فیلتر
ش��ود اما شواهد و قرائن مسائل دیگری را نشان میدهد .در حرف و
صحبت گفته میشود خبری از فیلترینگ نیست اما درصورت تصویب
این طرح عمال راه برای فیلترینگ گس��ترده و دیوار کشیدن به دور
شبکه ارتباطی کشور بهصورت قانونی مهیا میشود.
این در حالی اس��ت که محمد ج��واد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
در نامهای به قالیباف و ابراهیم رئیس��ی هشدار داده است که اجرای
ط��رح صیان��ت از کاربران در فض��ای مجازی ضمن محدودس��ازی
کاربران در دسترس��ی آزاد به اطالعات ،باعث کمرنگ ش��دن دولت
در تصمیمگیریهای فضای مجازی و همچنین حذف و بیاثر کردن
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد شد.
با وجود هش��دار وزی��ر ارتباطات و مخالفتهای ش��دید چهرههای
سیاسی ،رسانه ای ،افکارعمومی و ...در روزی که محمد باقر قالیباف
در س��فر به س��وریه به س��ر میبرد؛  ۱۲۱نماینده به بررس��ی طرح
ضد اینترنت بر اساس اصل  ۸۵قانون اساسی رای دادند تا این طرح
بصورت مخفیانه بررسی شود.
> 81نماینده غایب و غیبت مشکوک قالیباف

طرح ضداینترنت پارلمان نش��ینان یازدهم در روزی به صحن رسید
که قالیباف در پارلمان حضور نداش��ت و ریاس��ت مجلس در دست
نای��ب رئیس نزدیک به جبه��ه پایداری بود .ریاس��ت او کار را برای
حامیان این طرح که برخواسته از جبهه پایداری و وزرای احمدینژاد
بودند راحتتر کرد و بعد از اینکه مجلس ابتدا غیرعلنی شد در نهایت
در جلسهای علنی و به سرعت تصمیمگیری شد که این طرح با مهر
اصل  ۸۵راهی کمیسیونی خاص شده ،مباحث غیرعلنی بررسی شود
و مستقیم به جای طرح در صحن به شورای نگهبان ارسال شود.
غیبت قالیباف در چهارشنبه تلخ مجلس اما عالمت سوالی بود که با
پاسخها و گمانههایی همراه بود .برخی این غیبت و همزمانی بررسی
این طرح در صحن با سفر قالیباف به سوریه را عمدی و برای خالص
شدن قالیباف از فشارها میدانند .به خصوص اینکه برخی اطرافیان
او چون مجتبی توانگر طی روزهای اخیر این طرح را دامی پیش پای
دول��ت جدیدتوصیف کرده و تصویب آن در روزهایی که مش��کالتی
جدیتر پیش روی زندگی مردم وجود دارد را واجب و فوری ندانسته
بود .او در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ته بود «:اگر قرعه به نام
بنده باشد میگویم این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی
بر ساماندهی فضای مجازیندارد .هیچ فوریتی ندارد و احتماال شورای
نگهبان نیز با آن مخالف��ت میکند .از همکاران هم میخواهم با آن
ی طراحی ش��ده،
مخالف��ت و در دامی که مقابل دولت آقای رئیس�� 
نیفتند ».این اظهارات توانگر تعبیر به مخالفت قالیباف با طرح صیانت
است .این گمانه آنجا تقویت میش��ود که اسامی حامیان این
ش��ده 

نعمت احمدی :مردم همگی از این وضع
ناراضی هستند ،فرهیخته و غیر فرهیخته هم
ندارد .همه آحاد جامعه نسبت به تصویب
چنین طرحی معترض و ناراضی هستند چون
کلیه کارهای روزمره مردم جامعه تحت تاثیر
آن قرار میگیرد .این طرح صرفا از  80میلیون
جمعیت کشور مجرم میسازد
طرح را مرور کنیم .اسامی که اکثریت آنها نزدیکی فکری و سیاسی
ب��ه پایداریها و مدیران احمدین��ژاد دارند ،طیفی از نمایندگان که
از قب��ل از ورود ب��ه پارلمان ت��ا همین روزهای حضورش��ان درحال
چال��ش آفرینی برای قالیباف و باج گرفت��ن از او بودهاند تا در بزنگاه
انتخابات هیئت رئیس��ه رأی شان را به سبد او بریزند یا دردسری در
صحن برای ریاست او ایجاد نکنند.توئیت علی خضریان از چهرههای
خاص مجلس درباره حمایت قالیباف از این طرح در فراکسیون انقالب
اس�لامی اما تیر خالص به قالیباف ب��ود و ورق را برگرداند .او با این
توئیت ،قالیباف را وارد بازی طرح ضداینترنت کرد تا فشارها از روی
این جبهه تا حدی برداشته و به سمت آقای رئیس مجلس روانه شود.
شاید همین توئیت بود که قالیباف را مجبور کرد قبل از بازگشت به
ایران و در سوریه علنا موضع خود را اعالم کند .او البته در پستی که
منتشر کرد ضمن تایید این طرح توجیهاتی مبنی براینکه این طرح به
دنبال مسدودسازی نیست هم مطرح کرد.
قالیباف در صفحه اینستاگرام خود نوشت « :دربارۀ تصمیم نمایندگان
محترم مجل��س در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در
فضای مجازی» به کمیسیون ،مطابق اصل  ۸۵قانون اساسی ذکر چند
نکته را ضروری میدانم:
 .۱عمدۀ ادعاهای مطرح ش��ده درباره طرح مطابق واقع نیست و در
طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعاالن دلسوز در نظر داشته باشند
که تحت تاثیر فضاس��ازیها و مطالب خالف واقع ،پیش از بررس��ی
دقیق موضعگیری نکنند.
 .۲مسدودس��ازی پلتفرمهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ،
برنامه مجلس نیس��ت و آنگونه که برخی مط��رح میکنند در طرح
مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر میرس��د ابهامات و اشکاالتی
در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح،
این موضوع بررسی و اصالح شود .تصمیمگیری درباره این پلتفرمها
مانن��د اینس��تاگرام و واتساپ که دهها میلیون نفر از آنها اس��تفاده
میکنند و هزاران کس��ب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی
برخوردار اس��ت و پیچیدگیهای فراوانی دارد و باید در خصوص آنها
متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طر ح باید بگونهای اصالح شود
ی نهایی درباره این پلتفرمها مبتنی بر منطقی عقالنی
که تصمیمگیر 
بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
 .۳بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس ،این طرح در کمیسیونی
مخص��وص با حضور نمایندگان منتخب از کمیس��یونهای مجلس
بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات
آن حضور خواهند داشت.
 .۴بدلیل اهمیت این مس��ئله برای آحاد م��ردم و ضرورت ابراز نظر
کارشناس��ی ،مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد
بود.
 .٥مدیری��ت مطلوب و عقالنی فضای مج��ازی به ترتیبی که منافع
مردم را تامین کند ،ضرورتی اس��ت که همه کشورهای پیشرفته آن
را اجرا میکنند».
قالیب��اف اما با این اقدام خود به نوعی نش��ان داد که رئیس روزهای
سخت و بحرانی پارلمان نیست و ترجیحش خالی کردن صندلی به
جای مدیریت صحن و مقابله با طیف تندروهاست.
اما تنها غیبت قالیباف نبود که جای سوال داشت .در روزی که طرح
مهم و پرس��روصدا در صحن مطرح میشد  ۸۱نماینده مجلس هم
غایب بودند .در این جلس��ه تنها  ۲۰۹نماینده حضور داشتند و ۷۴
نماینده رأی منفی به اصل هش��تادوپنجی ش��دن این طرح دادند،
چه بس��ا حضور این  ۸۱نماینده میتوانس��ت بازی را تغییر دهد اما
نمایندگان گویا ترجیح شان بر خالی کردن صحنه و غایب بودن در
روز مهم و تصمیم ساز مجلس بوده است.
>موج اعتراضاتی که تمامی ندارد

تصویب این طرح از همان دقایق ابتدایی موج گستردهای از واکنشها
را از طیفهای مختلف به همراه داشت .اعتراضات به بررسی مخفیانه
این طرح و تنها در یک کمیسیون که از قضا پایداریها در آن دست
برتر را دارند آنقدر باال گرفت که هیئت رئیس��ه وارد صحنه ش��د و
گفت این طرح قرار نیست تنها در کمیسیون فرهنگی بررسی شود و
کمیسیونی مشترک از نمایندگان آن را بررسی میکنند .حتی برخی
اعضای هیئت رئیس��ه و بعدتر رئیس مجلس مدعی شدند جلسات
علنی و مذاکرات ،رس��انهای خواهند شد .او هم بررسی این طرح در
کمیسیون مشترک از کمیسیونهای مختلف را تکرار کرد تا برخی از
این تصمیم تعبیر به عقب نشینی مجلس کنند.
ب��ا این همه اعتراضات به طرح مذکور همچنان ادامه دارد و عالوه بر
کاربران فضای مجازی که حاال همه مردم را شامل میشود ،خیلی از
فعالین حوزه سیاست نیز نسبت به این طرح معترض هستند.
محمد علی ابطحی ،فعال سیاس��ی اصالحطلب اعت��راض خود را در
توییتی این طور نش��ان داد «:مجلس فداکاری کرد .فکر میکردم که
طرح نابودی اینترنت را مجلس با عجله تصویب کرده که در کار دولت
رئیس��ی بگذارد .ولی حاال فک میکنم دولت آینده چون با این طرح
موافق است ،به دوستان مجلسی توصیه کرده که زودتر تصویب کنید
بنام ما تمام نشود» .آیت اهلل جوادی آملی ،مرجع تقلید شیعه نیز در
اعتراض به این طرح گفت« :در رانندگی احتمال دارد تصادف کنیم!
پس رانندگی را هم باید ممنوع کنیم؟ فضای مجازی حقیقی اس��ت

چون جایی برای انتقال اندیشه و تفکر است».
سیدحسن خمینی نیز در واکنش به این طرح ضمن انتشار فیلمی از
سخنان خود در خصوص بیاثر بودن برخوردهای سلبی با تکنولوژی
و فضای مجازی ،نوشت« :بزرگترین شرط توفیق یک قانون آن است
ک��ه عموم مردم آن را یک «هنج��ار الزم» بدانند در غیر این صورت
جامعه آن را «تحمیل غیر الزم» میداند».
س��ید عباس صالحی ،وزیر ارش��اد در واکنش ب��ه این طرح مجلس
در صفحه توئیتر خود نوش��ت« :جامعه دوقطبی جاده مرگ است و
متأسفانه هرروز قطب بندیهای تازه! در روزهای اخیر ،اصغر فرهادی
در جش��نواره کن ،فروغی و ط�لای المپیک و امروز طرح صیانت در
فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه شقه میکنیم .کرکسان
منتظرند ،مواظب ایران باشیم».
جلی��ل رحیمی جهان آبادی ،عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت« :وقتی اکثریت مردم
با قانونی مشکل دارند ،مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون
است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد .فراموش نکنیم ،قدرت
و مشروعیت ما برای قانونگذاری ،امانت همین مردم است».
مسعود پزش��کیان ،نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی هم در
صفحه توئیتر خود نوشت« :همانطور که در اوایل مطرح شدن طرح
موسوم به صیانت از فضای مجازی هم مطرح کردم ،مخالف این طرح
هستم و معتقدم این طرح مجلس در جامعه با اقبال مواجه نخواهد
شد .این طرح نه تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد،
بلکه به بیشتر شدن شکاف منتهی خواهد شد».
محمد مهاجری ،فعال سیاس��ی اصولگرا نی��ز در صفحه توئیتر خود
نوش��ت« :اگر طرح محدود کردن اینترنت در مجلس تصویب شود،
معنایش این اس��ت که هر ایرانی باید یک فیلترش��کن بخرد .و چه
عشقی میکنند فیلترشکن فروشها! و چه حالی میکنند پورسانت
بگیرها!» سید کاظم دلخوش ،نماینده صومعه سرا هم دراینباره در
صفحه توئیتر خود نوشت« :طرح صیانت از حقوق کاربران با طرح اولیه
مغایرت دارد و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی و خلع ید نمایندگان
نیز مورد اعتراض اینجانب در مجلس قرار گرفت؛ اعتقاد داریم در این
وانفسای کرونا و تنگی معیشت مردم ،حمایت از پیامرسانهای داخلی
باید به گونهای مدیریت شود که به کسب و کار مردم آسیب نرسد».
علی شکوریراد ،دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی هم نوشت:
« ط��رح مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»
اگر مردمی میبود ،در همان صحن علنی مورد بررسی قرار میگرفت،
نه اینکه پس از دو بار خروج از دستور ،اختیار تصویب آن برای اجرای
آزمایش��ی به کمیسیون داده شود تا مباحث آن در پس پرده صورت
گیرد .این کارها موجب گسست بیشتر مردم از نظام خواهد شد».
عباس عبدی ،فعال سیاس��ی در توئیتر خ��ود در واکنش به موافقت
مجلس برای بررس��ی طرح صیانت در قالب اصل  ۸۵قانون اساس��ی
نوش��ت« :برخی گروهها درون سیس��تم به دنبال عصبانیتر کردن
مردم و افزایش اعتراضات هستند تا حسابی در کاسه رئیسی بگذارند.
طرفداران رئیس��ی متوجه دسیسه هستند و از آن به کشیدن ضامن
نارنجک تعبیر کردند وقتی به خودش��ان رحم ندارند ببین با دیگران
چی میکنند؟ س��ال نکوی این دول��ت از بهار طرح صیانت مجلس
پیداس��ت ».آذر منصوری ،قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران
اس�لامی هم خطاب به تصویبکنندگان ط��رح ضد اینترنت با بیان
اینکه با مردم شوخی نکنید ،گفت« :میدانید چند درصد از کسب
و کارهای خرد و متوس��ط و کالن با طرح صیانت از حقوق کاربران
(بخوانید مسدود سازی) متوقف و تعطیل خواهد شد .با خیل عظیم
این بیکاران در بحران کرونا و تحریم چه میکنید؟ با مردم شوخی
نکنید».
حمید ابوطالبی ،مش��اور سیاسی سابق رئیس جمهور هم در توئیتی
نوش��ت« :فضای مجازی از مس��ائل بس��یار مهم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و مرتبط با سرنوش��ت بیش از  ۵۰میلیون ایرانی
و از مصادیق اصل  ۵۹است؛ لذا تعیین سرنوشت آن وفق اصل  ۸۵و
توسط گروهی  ۱۵نفره با رأی  ۱۲۱نفر از  ۲۹۰نماینده ،یعنی نقض
اصل  ۵۹قانون اساسی و از بین بردن حق ملت و سرنوشت مردم».
این تنها گوشهای از اعتراضات به طرح منصوب به « صیانت از کاربران
در فضای مجازی» است؛ عالوه بر آن شاهد اعتراضات گسترده کاربران
فضای مجازی به این طرح که آن را طرح خیانت میدانند ،هستیم.
در این بین حواش��ی هم در خصوص هماهنگی ش��ورای نگهبان با
مصوبات مجلس مطرح ش��ده بود که سخنگوی شورای نگهبان آن
را تکذیب کرد .هادی طحان نظیف در توییتی در پاس��خ به کاربری
که گفته بود «آقاتهرانی خب��ر از هماهنگی الزم برای تصویب طرح
صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تایید این طرح به شکل
فعلی نیست» ،نوشت« :هیچگونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات
با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه
چیزی در مجلس تصویب خواهد شد .تا زمانی که متن کامل و نهایی
مصوبه از س��وی مجلس شورای اسالمی برای شورای نگهبان ارسال
نشود ،نمیتوان درباره تایید یا رد آن اظهار نظر کرد».
>اگر دادگاه قانون اساس��ی داش��تیم میتوانس��تیم از تصویب چنین
طرحیشکایتکنیم

با این همه س��وال اینجاست که با وجود موج گسترده اعتراضات در
خصوص «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» حتی در صورت
تائید این طرح توسط شورای نگهبان ،آیا این قانون الزم االجرا است؟
چرا که برخی معتقدند طبق اصول حقوقی و علوم انسانی اگر قانونی
تصویب ش��ود که اکثریت جامعه نسبت به آن اعتراض داشته باشند
و مخالف آن باش��ند ،آن قانون دیگر قانون نخواهد بود ،باید دید آیا
این موضوع صحت دارد؟ نعمت احمدی ،حقوقدان و وکیل پایه یک
دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت «:از بعد حقوقی چنین
مسئلهای وجود ندارد اما از بعد علوم انسانی ،طی سالهای گذشته این
موضوع به اثبات رسیده که اگر قانونی تصویب شود و با اقبال عمومی
همراه نشود کم کم به حاشیه رانده شده و صرفا به ابزاری برای اعمال
قدرت تبدیل میش��ود .برای مثال در س��ال  73قانونی تحت عنوان
منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای تصویب شد؛ این در حالی است
که میبینیم این قانون طی س��الهای گذشته به حاشیه رانده شده و
در ح��ال حاضر در خانه اکثر مردم ماهواره وجود دارد؛ اما این قانون
به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل ش��د و ما میبینیم که در صورت
دستگیری برخی از اشخاص ،استفاده از ماهواره نیز به جرمهای آنها
اضافه میش��ود .اصل این اس��ت که قانون باید مورد پسند و اعتماد
جامعه باشد که مورد احترام قرار بگیرد و به آن عمل شود.
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